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انجیل و زنان
تیتوس 5-3 :2

اگر کتاب مقدس دارین ٬و امیدوارم داشته باشین و دعوتتون می کنم با من تیتوس باب  2رو
باز کنین .به احتمال زیاد باید از روی فهرست ببینین صفحه ی چنده .چون یک رساله ی
کوتاه در اواخر کتاب مقدسه .موضوعی که امروز درباره اش حرف می زنیم ٬زنان و کتاب
مقدس هست.
احساس می کنم بعضی ها دارن فکر می کنن "٬دیوید ٬آخه تو از زنها چی می دونی؟" ٬پس
میریم رساله ی تیتوس رو با هم بررسی کنیم که شامل دستورالعمل هایی برای مردان و زنان
پیر و جوان هست .و قراره در باب دو رساله ی تیتوس ٬روی زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس
متمرکز بشیم.
آیه ی  3رو نگاه کنیم با هم .چون موارد زیادی رو باید بررسی کنیم بی مقدمه شروع می
کنیم .و می خوام دقت کنین که کتاب مقدس درباره زنان پیر و جوان چی میگه .و بعد از
روی آیات رد میشیم و میریم ببینیم ٬آیات آخر باب چطور با این آیات در ارتباطه.
"به همین سان ٬زنان سالخورده باید شیوه ی زندگی محترمانه ای داشته باشند .نباید غیبت گو
یا بنده ی شراب باشند ٬بلکه باید آنچه را که نیکوست تعلیم دهند ٬تا بتوانند زنان جوانتر را
خرد بیاموزند که شوهردوست و فرزنددوست باشند و خویشتندار و عفیف و کدبانو ومهربان
وتسلیم شوهر ٬تا کالم خدا بد گفته نشود(".تیتوس )5-3 "2
حاال بریم به تیتوس باب  2آیه ی :11

"زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است ٬فیضی که همگان را نجات بخش است و به ما می
آموزد که بی دینی و امیال دنیوی را ترک گفته ٬با خویشتنداری و پارسایی و دینداری در
این عصر زیست کنیم ٬در حینی که منتظر آن امید مبارک ٬یعنی ظهور پر جالل خدای عظیم
و نجات دهنده ی خویش عیسی مسیح هستیم ٬که خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت
رهایی مان بخشد و قومی برای خود طاهر سازد که از آن خودش باشند و غیور برای کار
نیکو .اینها را بگو ٬با کمال اقتدار تشویق و توبیخ کن ٬و مگذار کسی تو را حقیر
شمارد(".تیتوس )15-11 :2
کاری که می کنیم اینه که از آخر باب میایم به عقب تا به آیه ی  3برسیم .پس از آیه ی 15
شروع می کنیم .دلم می خواد متوجه بشیم که این کلمات درباره ی زن بودن و زنانگی در
کتاب مقدس از هوا نیومدن .ما اینجا پیش زمینه داریم ٬نامه ای که پولس به تیتوس ٬رهبر
کلیسا نوشته ٬که چطور به زنان و مردان پیر و جوان تعلیم بده.

چند مورد یادآوری...
درآیه ی  15می خونیم "٬اینها را بگو ٬و با کمال اقتدار تشویق و توبیخ کن("...٬تیتوس
 .)2:15چند مورد برای یادآوری دارم براتون و اینها موارد کلیدی ای برای این سری از
جلساتمون هستن و کمک می کنن تعالیم و کالم رو بهتر درک کنیم.
اقتدار واعظ است
منبع
کالم تنها
ِ
ِ
اولین یادآوری ٬کالم خدا تنها منبع اقتدار واعظ است .پولس میگه ٬با اقتدار تمام در حین
تعلیم چیزهایی که گفتم ٬تشویق و توبیخ کن .در دوره زمانه ای زندگی می کنیم ٬که زنان و
مردان زیادی در مقابل قوم خدا ایستادن و حرف های بی منطقی می زنن .حرف هایی رو
می زنن که منطبق با کالم خدا نیست ٬و ادعا دارن که به عنوان رهبر اقتدار روحانی دارن.
نبود اقتدار و رهبری روحانی ٬یکی از مسائلی هست که به خاطرش بار سنگینی رو روی
دوشم احساس می کنم.
می دونم به محض اینکه این رو گفتم خیلی از شما با خودتون گفتین "٬حاال چی باعث شده
فکر کنی که تو اقتدار داری؟" و باید همین جا چند تا نکته رو بهتون یادآور بشم .یک ٬اقتدار
واعظ کالم مسئله شخصی نیست .این مسئله شخصی نیست و به اینکه این فرد کیه بستگی
نداره .بعضی ها فکر می کنن چون فردی که حرف می زنه واعظه ٬پس حتما درست

میگه .و بعضی دیگه برعکس فکر می کنن چون فردی که حرف می زنه واعظه ٬پس به
احتمال زیاد حرفش درست نیست .این طرز فکر تا حدی قابل درکه.
ولی بعضی از افراد فکر می کنن ٬و ما داریم به چشم می بینیم ٬که خیلی ها هستن که
ایمانشون نه به مسیح بلکه به یک رهبر جذاب هست .و ایمانشون به جای اینکه بر مسیح بنا
شده باشه ٬بر پایه ی گفته های یک فرد بنا شده .اقتدار واعظ مسئله ی شخصی نیست.
دو ٬اقتدار سازمانی نیست .منظور از این جمله اینه که ٬کلیساهایی به عنوان مذهب و فرقه و
سازمان وجود دارن -که اشاره ام به اسم خاصی نیست االن -که میگن ٬تعالیم کلیسا به اندازه
تعلیم کالم معتبره ٬و هر چیزی که کلیسا و یا فرقه میگه به تعلیم کتاب مقدس اضافه میشه.
این حقیقت نداره ٬به هیچ وجه حقیقت نداره .کالم خدا تنها منبع اقتدار واعظه و هیچ سازمان
و تشکیالتی این اقتدار رو نداره.
سه ٬اقتدار واعظ ٬عقالنی نیست .خیلی از مردم و واعظین هستن که فکر می کنن ٬ایده ها و
نظرات و تئوری هاشون ٬اقتدار داره .االهیدانان و محققین کتاب مقدس همینطور که در
مطالعاتشون جلو میرن ٬و رشد فکریشون نسبت به کتاب مقدس و االهیات باال میره ٬افکار و
نظریاتشون رو باالتر از کالم خدا می بینن و شروع می کنن به انتقاد از کالم خدا .این یک
اتفاق شایع در کالج ها ٬به خصوص کالج های کتاب مقدس هست .کالج های به اصطالح
مسیحی و استادان به اصطالح مسیحی از کالم انتقاد می کنن تا تفکرات خودشون رو جالل
بدن .و در این مرحله قاطعانه میگم که این افراد هیچ اقتداری ندارن.
این اتفاق در بین واعظین هم شایع هست ٬اونها شروع می کنن به بیان نظرات خودشون٬
هرچند هیچ شبان یا واعظی نمیگه "٬فکر کنم ایده ی من از خدا بهتره ".ولی عملکردشون
دقیقا این رو نشون میده .چون اونها کالم خدا رو اعالم نمی کنن ٬بلکه نظرات و دیدگاه های
خودشون رو دارن به ما میگن .و مایلم بهتون بگم که اقتدار من در برابر شما ٬براساس
نظرات خودم و یا وابسته به نظراتم نیست .اقتدارم بر پایه ی مدارک تحصیلی ای که دارم یا
ندارم هم نیست .چون اقتدار واعظ عقالنی نیست.
بعدی ٬اقتدار واعظ روانشناسانه نیست .در فرهنگ کلیسایی امروز ما خیلی ها هستن که
شبان رو به چشم یک روانشناس قهار و مشاور کارکشته می بینن که پاسخ تمام مشکالتی که
اونها باهاش درگیر هستن رو داره .و این موضوع بر نحوه ی موعظه کردن ما هم تاثیر می
گذاره ٬چون خیلی وقت ها واعظین خودشون رو تحت فشار قرار میدن و فکر می کنن باید
جواب همه ی سواالتی که ازشون پرسیده میشه رو بدونن .والتر کیسر خیلی خالصه میگه:

" خیلی از شبانان بدون کوچکترین اشاره ای به کتاب مقدس و یا متن کالم موعظه می کنن.
حتی خیلی هاشون به این نتیجه رسیدن ٬که کتاب مقدس از برآورده کردن نیازهای نسل های
مختلف ٬عاجزه .در نتیجه موعظه هاشون پر شده از راه حل هایی برای بهتر شدن و توصیه
های روانشناسانه ٬که می تونین در کتاب های کتاب فروشی های مسیحیمون هم پیدا کنین.
عرضه ٬تقاضا رو باال می بره .یعنی به مردم اون چیزی رو که دوست دارن بشنون رو
میگیم و در عوض اونها برای ساختن محراب های بزرگتر به ما پول میدن".
هدف من انتقاد از علم روانشناسی و مشاوره نیست .ولی می خوام این نکته رو یادآوری کنم
بهتون که اگر عالقه ی شما کمک شخصی به خودتون هست ٬موعظه کردن راهی نیست که
این کمک رو دریافت کنین .اقتدار من بر اساس توانایی های روانشناسانه ای که می تونم
ارائه کنم ٬نیست .اقتدار واعظ شخصی ٬سازمانی ٬عقالنی و یا روانشناسانه نیست.
و در آخر ٬اقتدار واعظ تجربی نیست .و این ایده شاید ٬شایع ترین و گمراه کننده ترین نظر٬
در کلیسای امروز باشه که ٬اگر کسی درباره ی موضوعی حرفی می زنه حتما خودش باید
اون مسئله رو تجربه کرده باشه .و این تنها راه اقتدار داشتن در بیان اون موضوع هست.
پس فکر می کنیم اگر من درگیر مسئله ی خیانت همسرم هستم ٬پس بهترین کسی که می
تونه به من کمک بکنه کسی هست خودش هم با این مورد درگیر بوده .اگر من گناهی در
زندگیم هست پس بهترین فردی که می تونه و قدرتش رو داره که به من کمک کنه کسی
هست که خودش هم مرتکب همین گناه شده .خانوم ها و آقایان این واقعا مسخره اس .اگر
این نظر درست باشه ٬پس عیسی چیزی برای ارائه دادن به ما نداشته.
خداروشکر که عیسی نه خیانتکار بود ٬نه بی وجدان و نه دروغگو و حقه باز؛ و نه خیلی
چیزهای دیگه که ما هر روز باهاش درگیر هستیم .او تسلیم هیچ گناهی نشده ٬و به تنهایی
می تونه به همه ی ما کمک کنه تا از همه ی این گناهان آزاد بشیم .با گفتن اینکه اقتدار
تجربی ٬کل ساختار انجیل و شخصیت مسیح رو ٬زیر سوال بردیم .اقتدار واعظ هیچ کدوم از
این موارد نیست ٬چون اقتدار واعظ از کتاب مقدس میاد.
و می خواستم از اول بهتون گفته باشم که اقتدار شخصی که در مقابل قوم خدا می ایسته بر
پایه ی کالم خداست .تا زمانی که اون شخص ٬مطابق کالم خدا حرف میزنه ٬طبق آیه ی 15
باب  2تیتوس "٬تمام اقتدار" رو دارا هستن .ولی به محض اینکه پا رو فراتر بگذاره و
بخواد مطابق نظرات و ایده ها و افکار خودش ٬حرف بزنه ٬در همون لحظه اقتدارش رو از
دست داده.

تمام چیزهایی که گفته شد ٬طبق کالم خداست .در عهد عتیق ٬وقتی نبی در مقابل قوم می
ایستاد ٬با گفتن چه چیزی حرف زدن رو شروع می کرد؟؛" خداوند چنین می گوید" و بعد
پیغام خدا رو به اونها اعالم می کرد .پس اگر می خواین به مردم بگین "٬خداوند چنین می
گوید" ٬بهتره خیلی خوب بدونین کالم خداوند چی میگه.
پس تمام اقتدار در کالم خداست .می دونم االن میگین "٬مگه قرار نبود درباره ی زن بودن
حرف بزنیم؟ چرا داری راجع به موعظه کردن حرف می زنی؟ به چه نتیجه ای می خوای
برسی؟" درخواستم اینه که کمی تحمل کنین و با من همراه باشین چون قراره در شش جلسه-
ی آینده ٬درباره ی زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس ٬تجرد و ازدواج صحبت می کنیم؛ درباره
ی پدر -مادر بودن و بچه ها هم صحبت می کنیم .و آقایون باالخره نوبت شما هم رسید و
برای روز پدر ٬درباره ی مرد بودن از دیدگاه کتاب مقدس ٬حرف می زنیم.
البته باید بهتون بگم این مواردی که گفتم همیشه باید در ذهنمون باشه ٬ولی بطور خاص
برای سری درس های این چنینی بیشتر باید حضور ذهن داشته باشیم .یک بار دیگه تکرار
می کنم اقتداری که در تعلیمم دارم از من نیست ٬بر اساس شخصیت و تجربه هام هم نیست٬
که اگر اینطور باشه تو دردسر بزرگی افتادم چون همینطور که می دونین من زن نیستم.
لطفا خوب دقت کنین! باز هم میگم من به هیچ وجه ادعا نمی کنم ٬همه چیز رو می دونم و
جواب سوال های شما درباره ی همه ی مشکالت ٬موقعیت ها ٬ازدواج ٬خانواده و تربیت بچه
رو دارم .این اصال منطقی نیست و امکان پذیر هم نیست .این مسئله ی خیلی مهمی؛ چون
هر خانواده شرایط و مسائل خودش رو داره و شرایط هر کدوم از این خانواده ها به عوامل
زیادی بستگی دارن .گذشته ی متفاوت ٬شرایط فعلی متفاوت ٬درگیری های عاطفی ٬خیلی
اوقات مسائل عاطفی حل نشده و ناراحت کننده از گذشته و یا حال حاضر.
می خوام از همین اول باهاتون صادق باشم ٬واقعیت اینه که ٬وقتی به کالم خدا نگاه می کنیم٬
جاهایی هست که کالم با قدرت و جسارت جلوی ما می ایسته و ما رو به چالش می کشه .و
باور دارم که صدایی که از خدا نیست در گوشمون میگه "٬اون نمی دونه چی داره میگه٬
نمی دونه تو چی می کشی ٬منظور این آیه تو نیستی".
و شما به وسوسه میوفتین که برین و کسی رو پیدا کنین که با شما موافقه و مثل شما فکر
می کنه .و مطمئنا چنین شخصی رو پیدا خواهید کرد .ولی می خوام به یاد بیارید که اول
این جلسه بهتون گفتم که برام مهم نیست درباره ی من چی فکر می کنین .برام مهمه که در
هر جلسه از این سری جلسات تعلیمیمون ٬شما از خودتون بپرسین "٬این چیزیه که خدا در

کالمش میگه؟" و اگر حرفم منطبق با کالم خدا بود ٬جدا از نظری که درباره من دارید ٬اگر
دنباله رو مسیح هستید ٬اون گفته رو اولویت زندگیتون قرار بدین.
حاال سوال اینه که وقتی می بینین کالم خدا چی میگه ٬خدا پادشاه زندگیتون میشه؟ کالم رو
در راٴس زندگی خودتون قرار میدین؟ و در مسائل خانوادگی ای که براتون پیش میاد رفتار
می کنین ٬طبق کالم رفتار می کنین؟ می خوام باز هم اعالم کنم که هیچ اقتداری در گفته
های من نیست ٬مگر اینکه از کالم خدا باشه .خصوصا در مسئله ای مثل انجیل و خانواده
هامون ٬بیشتر از هر چیزی می خوام تا به کالم خدا نزدیک باشم .تا زمانی که داریم از کالم
خدا حرف می زنیم ٬می خوام تشویقتون کنم که خوب گوش بدین ٬چون اگر من از کالم دور
بشم شما می تونین تشخیص بدین و من رو برگردونین؛ و دعا می کنم برای موقعیت های
متفاوتی که می تونه پیش بیاد ٬و من قبال تجربه ی برخورد باهاشون رو داشتم .گاهی اوقات
حرف هایی که می زنم -و دعا می کنم بر طبق کالم باشن -برای خانومی دلگرم کننده ست
و مشوقش میشه ٬ولی همون حرف برای خانوم دیگه آزاردهنده است.
دعا می کنم خداوند ٬با قدرت روح قدوسش ٬این کالمش رو در زندگی های ما به کار بگیره.
و دعوتتون می کنم شما هم همین درخواست رو داشته باشین .بیایید قلب هامون رو باز کنیم
و بگیم "٬خدایا! هر چیز که در کالم تو گفته شده ٬می خوایم که در خانواده های ما مشهود
باشه و گوش جانمون برای شنیدن کالم تو باز باشه ".و حاال با قلب و ذهن باز و آگاهی از
اینکه چیزهایی که اینجا می شنوین از دیوید نیست بلکه از کالم خداست ٬میریم که یادآوری
دوم رو با هم بررسی کنیم.
منبع بی پایان اقتدار واعظ ٬کالم خداست.
نه فقط کالم تنها منبع اقتدار واعظ هست ٬بلکه تنها منبع پاسخگویی واعظ هم هست.
امیدوارم دونستن این که چرا دارم این موارد رو باهاتون در میون می گذارم ٬خوشحالتون
کنه؛ چون روزی من باید مقابل خدا بایستم و جوابگوی حرف هایی که زدم باشم .به همین
دلیل دعا می کنم که بتونم بعضی مسائل سختی رو که در کالم داریم و می خوایم در این
سری جلسات با هم بررسیشون کنیم رو ٬با شجاعت و جسارت هر چه بیشتر اعالم کنم؛
چون من در برابر خداوند مسئولم و فکر می کنم این بهترین چیز برای قوم خداست.
واعظ در برابر خدا برای کالمی که اعالم می کنه ٬جوابگو هست ٬چه مطابق فرهنگ قرن
 21باشه چه نباشه .واعظ مسئولیت داره ٬و درمقابل خدا پاسخگو هست؛ هم برای اعالم
کالم و هم برای زندگی کردن مطابق کالم .زندگی کردن کالم ٬حرفی که پولس به تیتوس در

رساله ای که بهش فرستاده میگه "٬خو ْد در همه چیز سرمشق اعمال نیکو باش ("...تیتوس
 .)7 :2واین دقیقا واقعیتی هست که در موعظه کردن درباره ی خانواده باهاش روبرو
هستیم .در این هفته می بینین که دارم موضوع زن بودن رو بررسی می کنم؛ موضوعی که
شاید مستقیما به من ربط نداشته باشه ٬ولی به عنوان شوهر و پدر ٬دید من به همسرم و مادر
بچه هام هنوز هم مسئله ی چالش برانگیزیه .در جلسه های بعدی به ازدواج و مرد بودن از
دیدگاه کتاب مقدس و مسائل مختلف دیگه می پردازیم ٬و می دونم که خدا همونطور که
پولس به تیتوس گفت ٬به من هم گفته که "٬سرمشق اعمال نیکو باشم".
پس از همه می خوام که برای من و خانواده ام دعا کنین تا خداوند رحمتش رو شامل حال
ما کنه تا مطابق کالمش زندگی کنیم .خوب با این مقدمه و دو تا یادآوری کلیدیی که کردم٬
می خوام مواردی که درباره ی انجیل در شش جلسه ی گذشته بررسی کردیم رو با
موضوعاتی که درباره ی خانواده در این سری از جلساتمون بررسی خواهیم کرد ٬به هم
وصل کنم .این دو موضوع رو کنار هم قرار میدم چون می خوام ببینین که چطور از دو راه
اصلی انجیل روی خانواده های ما تاثیر می گذاره.

انجیل پایه و اساس زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس
شماره ی یک ٬در خصوص زنانگی ٬انجیل اساس زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس است .در
جلسات قبل این رو بررسی کردیم که انجیل یک واحد درسی نیست که شما به عنوان یک
مسیحی در اون شرکت کنین .انجیل ساختمونی که همه ی واحدهای درسی توش برگزار
میشه .انجیل مبنای همه ی ابعاد زندگی ماست.
این دقیقا چیزیه که پولس در تیتوس  14-11 :2میگه .بیاین یکبار دیگه بخونیمش٬
" زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است ٬فیضی که همگان را نجات بخش است و به ما می
آموزد که بی دینی و امیال دنیوی را ترک گفته ٬با خویشتنداری و پارسایی و دینداری در
این عصر زیست کنیم ٬در حینی که منتظر آن امید مبارک ٬یعنی ظهور پر جالل خدای عظیم
و نجات دهنده ی خویش عیسی مسیح هستیم ٬که خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت
رهایی مان بخشد و قومی برای خود طاهر سازد که از آن خودش باشند و غیور برای کار
نیکو(".تیتوس )14-11 :2

به این میگن خبر خوش .پولس در  10آیه ی اول باب میگه "٬مردان جوان ٬این کار رو
بکنین .مردان سالخورده ٬اون کار رو بکنین .زنان جوان ٬اینجوری باشین .زنان سالخورده٬
اونجوری باشین .خادمین چی کار کنین ".و میگه به این دلیل این کارها رو می کنیم چون
انجیل مبنای همه چیزه .چطور انجیل مبنای همه چیز می تونه باشه؟
فیض خدا گذشته ی ما را می پوشاند.
یک ٬فیض خدا .به همین خاطر در سه آیه ٬پشت سر هم یعنی از آیه ی  13-11میگه ٬فیض
خدا گذشته ی ما رو می پوشونه .خداست که نجات و تولد تازه رو که همیشه درباره اش
حرف می زنیم ٬برای ما محیا کرده؛ که تنها راه تولد تازه فیض خداست .پس فیض خداست
که ما رو به ایمان در مسیح هدایت می کنه.
ولی کارش همین جا تموم نمیشه .درسته که از صف رفتن به جهنم در اومدین و قراره به
بهشت برین ٬ولی تازه اول راه نجات هستین .نجات پیدا کردین ٬دوباره متولد شدین ٬و به
فیض خدا احتیاج دارین تا تولد تازه اتون رو حفظ کنین.
فیض خدا به ما قدرت می دهد تا در حال زندگی کنیم.
فیض خدا نه تنها گذشته ی ما رو می پوشونه بلکه برای زندگی امروزمون هم به ما قدرت
میده .این چیزیه که آیه ی  12میگه .فیض خدا به ما " می آموزد"؛ این عبارت رو خیلی
دوست دارم ٬دقیقا داره میگه فیض خدا به ما تعلیم میده و تربیتمون می کنه .فیض ٬معلم
شماست مسیحیان! پیروان مسیح ٬فیض خدا هر روزه به شما تعلیم میده ٬تربیتتون می کنه٬
وبهتون یاد میده چطور به شباهت عیسی دربیایم .تا به گفته آیه ی  "٬ 14قومی برای خود
طاهر سازد" .پس طاهر بشیم.
بر طبق الگویی که در باب تیتوس به ما داده میشه ٬هیچ زنی نمی تونه عینا مطابق این الگو
رفتار کنه .شما به فیض خدا احتیاج دارین برای این کار .هیچ مردی نمی تونه مطابق
الگوی کتاب مقدس از مرد بودن ٬رفتار کنه .شما احتیاج به فیض دارین .فیض به ما قدرت
میده .تنها راه زندگی به عنوان والدین ٬به عنوان همسر و به عنوان فرزند بر پایه ی تعلیمات
انجیل ممکنه و فیض خداوند .فیض خداوند همه اینها رو به ما آموزش میده.
فیض خداوند آینده ی ما را تضمین می کند.

پس فیض خداوند گذشته ی ما رو می پوشونه ٬قدرت زندگی کردن در حال رو به ما میده ٬و
آینده ی ما رو تضمین می کنه .این در آیه ی  13گفته شده " .منتظر آن امید مبارک ٬یعنی
ظهور پر جالل خدای عظیم و نجات دهنده ی خویش عیسی مسیح هستیم ".می بینین که
انجیل اساس همه ی اون چیزهایی هست که قراره با هم بررسی کنیم .و فیض خداوند زیر
بنای این الگو هست.

هدف زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس ٬اعالم انجیل است
نه تنها انجیل اساس زن بودن از دیدگاه کتاب مقدسه ٬بلکه در مرحله بعد ٬اعالم انجیل ٬هدف
زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس هم هست .می خوام این مورد رو در سه آیه ی مختلف از
باب  2تیتوس بهتون نشون بدم .پولس سه بار عباراتی رو به عنوان هدف اعالم می کنه که
در اصل یه جورایی فرمان هستن و سعی داره بگه چرا باید از این فرمان ها پیروی کنین و
این کارها رو انجام بدین.
با من به آیات  9و  10نگاه کنین .در پایان آیه ی  10فرمانی رو که میگم ٬می بینین .این
آیه درباره ی غالمان هست " .غالمان را بیاموز که در هر چیز تسلیم اربابانشان باشند و
برای جلب خشنودی آنها بکوشند؛ و چون و چرا نکنند .و از آنان ندزدند ٬بلکه کمال امانت
را نشان دهند تا در هر چیز تعلیم مربوط به نجات دهنده ی ما خدا را زینت بخشند(".تیتوس
باب .)10-9 :2
پس اونها باید از این فرمان پیروی می کردن تا خشنودی خداوند نجات دهنده ی ما رو
نشون بدن .به آیه ی  8نگاه کنین ٬البته از وسط آیه ی  7می خونیم .این آیه درباره ی مردان
جوان هست ...".در تعلیم خود صداقت و جدیت به خرج ده ٬و سالمت گفتارت چنان باشد که
کسی آن را مذمت نتواند کرد ٬تا مخالفان چون فرصت بد گفتن از ما نیابند ٬شرمسار
شوند(".تیتوس )8-7 :2
و در آخر می رسیم به آیه ی  ٬5که تمرکز ما روی این آیه خواهد بود برای ادامه بحث ٬ولی
برای بهتر متوجه شدنش باید از آیه ی  4بخونیم .آیه درباره ی زنان جوان هست ".تا بتوانند
زنان جوانتر را خرد بیاموزند که شوهردوست وفرزنددوست باشند و خویشتندار و عفیف و
کدبانو و مهربان و تسلیم شوهر ٬تا کالم خدا بد گفته نشود(".تیتوس .)5-4 :2

پس این کارها رو می کنین و اینطور رفتار می کنین تا کسی کالم خدا رو بدنام نکنه و به
کالم خدا بی حرمتی نکنه .تا چیز بدی برای گفتن درباره ی ما نداشته باشن .تا مردم خداوند
نجات دهنده ی ما رو ببینن.
چه چیز هدف زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس نیست...
حاال وقتشه بهتون بگم زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس اول از همه برای راحتی اذهان
عمومی جامعه نیست .ما قرار نیست شبیه الگوی فرهنگیی که جامعه از زن بودن تعریف
می کنه ٬بشیم.
باید بدونین که در قرن اول ٬منظورم زمان تولد کلیساست ٬پولس برای مردمی نامه می
نوشت که برای اولین بار تاثیر مسیح در خانه و خانواده رو نشون می دادن .برای اولین بار
پدر و مادرها ٬همسران و فرزندان به دنیای بت پرستی که در قرن اول وجود داشت ٬نشون
می دادن مسیح چه تغییراتی در زندگی خانوادگی اونها ایجاد کرده.
و اصال کار ساده ای نبود .کاری که اونها داشتن می کردن در زمان عهد جدید ٬کاری ضد
فرهنگی تلقی میشد .با اینکه نمی تونم مستقیما بگم در این مورد با مسیحیان قرن اول
مشترک هستیم ولی با اطمینان می تونم بگم تصویر خانواده ی مسیحی در فرهنگ ما مورد
حمله واقع شده .و چیزهایی که قراره در چند جلسه ی آینده از کتاب مقدس یاد بگیریم ما رو
در برابر فرهنگ جامعه ای که داریم درش زندگی می کنیم ٬قرار میده .و از همین اول راه
باید تصمیم بگیریم ٬می خوایم شبیه چیزی که فرهنگمون میگه درسته ٬بشیم یا شبیه چیزی که
خدا میگه درسته.
دوم ٬هدف زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس برتری شخصی هم نیست .و این کلید اصلیه.
درباره ی این در دو جلسه ی آینده بیشتر حرف می زنیم .باید بفهمیم ٬هدف از ازدواج ٬پدر-
مادر شدن ٬در کل هدف از تشکیل خانواده رضایت و خوشحالی فردی و یا برتری دادن به
خودمون نیست .این فرمان هایی که در کالم اومده به قصد راحتی و آسایش ما داده نشده.
این فرمان ها برای این نیست که در خدمت رضایتمندی شما از زندگی یا ترفیع رتبه ی
اجتماعیتون باشه.
باز باید یادآوری کنم ٬منظورم این نیست که ازدواج و یا بچه دار شدن ٬نباید خوشحال کننده
یا راضی کننده باشه .اینها چیزهای خیلی خوبی هستن .در واقع چیزهای عالی ای هستن٬
اگر اونطور که خدا قرار داده انجام بشن .ولی واقعیت اینه که باید بدونیم ما کاره ای نیستیم.

جالل خدا تعیین کننده است و ازدواج برای اینه که جالل خدا آشکار بشه ٬تا حرف های ما
درباره ی خدا و نجات دهنده امون مورد توجه قرار بگیره.
هدف از بزرگ کردن بچه ها ٬تشکیل خانواده و زندگی خانوادگی هم آشکار کردن جالل
خداست .ما راحتی و خوشایند خودمون رو برای این هدف قربانی می کنیم.
هدف زن بودن از دیگاه کتاب مقدس اینست...
هدف زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس ٬نشون دادن نیکویی مسیح است .تا چیزهایی که
درباره ی خداوند نجات دهنده امون تعلیم میدیم مورد توجه دیگران قرار بگیره.
حاال نقطه ی تمرکز ما باید روی این باشه که چطور به عنوان یک زن زندگی کنین ٬که
انجیل عیسی مسیح به دیگران بشارت داده بشه؟ این یک پرسش اساسیه .و تا زمانی که این
سوال رو از خودمون می پرسیم که چه چیزی برای شخص من و برای زندگی من بهتره٬
نمی تونیم در سطح قابل قبولی به کالم خدا متعهد باشیم .چیزی که خدا برای زندگی های ما
به عنوان زن و مرد طراحی کرده اینه که نیکویی مسیح رو نشون بدیم و ماموریت مسیح
رو به جلو ببریم.
پس اینجوری هیچ کس درباره ی کالم خدا بدگویی نخواهد کرد ٬درباره ی ما چیز بدی
نخواهد گفت ٬و غیر مسیحیان در فرهنگ جامعه ای که درش هستیم -چه قرن اول ٬چه قرن
 -21تاثیر انجیل خداوند رو در خانواده های ما خواهند دید .واقعا متوجه نیاز عظیمی که در
زمان حال وجود داره ٬هستین؟ دنیای بی ایمان ٬در آمریکا ٬به خانواده های مسیحی در کلیسا
نگاه می کنه و میگه "٬انجیل چه تاثیری روی شما گذاشته؟ خانواده های شما دقیقا عین
خانواده های خارج از کلیساست؟ چه فرقی دارین پس شماها؟"
اینجاست که باید با احتیاط بریم جلو .چون می دونم موقعیت هایی در زندگی خانوادگی
افراد ٬و روابط بین زن و مرد ٬در گذشته می تونه وجود داشته باشه که آشکار کننده ی
جالل مسیح نیست .اتفاقات دردناکی مثل طالق یا ترک کردن خانواده توسط یکی از والدین
و رها کردن بچه هاشون .به خاطر همین تاکید می کنم فیض خداوند رو همیشه باید جلوی
چشممون داشته باشیم .خداروشکر به خاطر فیضش که گذشته ی ما رو می پوشونه.
اگر شما در گذشته با مسائلی از این دست روبرو بودین ٬آخرین چیزی که می تونین انتظار
شنیدنش رو از من داشته باشین اینه که شما مقصرین .باز هم میگم فیض خدا گذشته ی ما
رو می پوشونه .از طرف دیگه می تونم با اطمینان بگم که مردان و زنانی هستن به نوعی

با مسائلی در زندگی خانوادگیشون درگیر هستن؛ دارن برای ازدواجشون می جنگن ٬دارن
سعی می کنن رابطه اشون با بچه هاشون رو نجات بدن ٬و می خوام تشویقتون کنم که به
فیض مسیح ایمان داشته باشین .فیض مسیح رو بچسبید و رها نکنین.
حاال روی صحبتم با خانوم ها و آقایون ٬مخصوصا خانوم هاست ٬فکر می کنم که دیگه
وقتشه به عنوان یک زن الگویی در کلیسا به وجود بیارین ٬که به همه نشون بده انجیل مسیح
در عمل چه جوریه .جهان باید این رو در کلیسا و در شما به عنوان زن و مرد در ایمان
ببینه .و من دعا می کنم و امیدوارم شما هم همراه من دعا کنین که خداوند بنیاد اعالم انجیل
رو در خانواده های ما قرار بده.
دعا می کنم که خدا قدرت کالمش رو برای شفا ٬آزادی ٬و شادی در خانواده های ایماندار
آشکار کنه .دعا می کنم خدا ازدواج هایی که قدرت انجیل رو بشارت بده به این خانواده ی
ایمانی بده ٬تا مردم این شهر ٬غیرایمانداران این شهر و همه ی ملت ها ببینن که انجیل
نیکوست ٬و به خاطر ازدواج و خانواده ای ایماندار در بطن کلیسا به سمت مسیح جذب بشن.
آیا با من دعا می کنین که خدا انجیل رو پایه و اساس زندگی ما قرار بده؟
پس هدف زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس همانطور که در تیتوس باب  2میگه و درباره اش
حرف زدیم ٬اینه که انجیل در میان امت ها گسترش پیدا کنه .به خاطر همین این جلسات رو
داریم چون می خوایم نیکویی مسیح در ما ظاهر بشه.
خوب ٬حاال که این مقدمه رو گفتیم سریعتر بریم جلو .از آیه ی  3تا  ٬ 5ما با دو گروه از
زنان مواجه هستیم .زنان سالخورده و زنان جوان .خیلی ها فکر می کنن زنان سالخورده که
در آیه ی  3اومده به زنانی اشاره داره که از سن بچه دار شدنشون و بچه تربیت کردنشون
گذشته؛ و زنان جوان یعنی زنان جوانی که در سن زایش و بچه بزرگ کردن هستن .ولی
چنین حد و مرزی در این آیات دیده نمیشه.
ولی پولس سه فرمان برای زنان سالخورده و هفت فرمان برای زنان جوان عنوان می کنه.
که احتیاج به توضیح ندارن و واضح هستن .ولی درباره ی بعضی هاشون بیشتر صحبت
خواهیم کرد .تا منظور پولس از این فرمان ها رو بهتر درک کنیم.
قبل از اینکه شروع کنیم ٬البته کمی توضیح دادم اول جلسه ولی بازم میگم این بخش یکی از
قسمت هایی که بیشتر جاهای دیگه در کتاب مقدس ازش سوء تعبیر میشه .فمینیسم تندرو و
فمینیسم بی دین به کلیسا هم نفوذ کرده و نظرش اینه که تیتوس  5-3 :2مردساالرانه٬

تبعیض آمیز و منسوخ شده است .و خیلی ها رو امروز در کلیسا می بینیم که این حرف رو
باور کردن و میگن "٬این مال اون زمان بوده برای االن نیست و عمل کردن بهش انتخابیه".
می خوام که بهتون یادآوری کنم کالم خدا انتخابی نیست .به محض اینکه کالم خدا رو درک
کنیم دیگه به نظرمون مردساالرانه و تبعیض آمیز یا منسوخ شده ٬نمیاد؛ بلکه می فهمیم این
نقشه ی خداست از آغاز خلقت و ما می خوایم طبق این نقشه بریم جلو .می خوایم چیزی رو
که خدا برای خانواده امون قرار داده رو تجربه کنیم .به همین دلیل در هر مسئله ای به کالم
خدا مراجعه می کنیم و زندگیمون رو طبق اون جلو می بریم.

انجیل و زنان سالخورده...
من با گروه زنان سالخورده شروع می کنم .سه فرمان اصلی داریم "٬به همین سان ٬زنان
سالخورده باید شیوه ی زندگی محترمانه ای داشته باشند و نباید غیبت گو یا بنده ی شراب
باشند ٬بلکه باید آنچه را نیکوست تعلیم دهند("٬تیتوس .)3 :2
مقدس باشید
فرمان اول ٬انجیل زنان سالخورده رو تشویق می کنه که مقدس باشند .مقدس باشین و زندگی
محترمانه ای در حضور خدا داشته باشین .زنان سالخورده باید به عنوان نمونه ای با خدا٬
برای زنان جوانتر باشن .و نشون بدن در حضور خدای قدوس چطور باید زندگی کرد .و با
مقدس زندگی کردن خودشون باید این رو به جوانترها نشون بدن.
بدن مسیح را بنا کنید
دوم ٬بدن مسیح رو بسازن .پولس این مورد رو به دو شکل توضیح میده .یک ٬به دیگران
افترا نزنین .بدن مسیح رو با زبانتون و شیوه ی حرف زدنتون بنا کنین .زنان ساخورده باید
جوری صحبت کنن که بنا کننده ی شخصیت مسیح در دیگران و در کلیسا باشن .غیبت
نکنین .افترا نزنین .چیزی که از بیانش فایده ای حاصل نمیشه به زبان نیارین ٬همونطور که
در افسسیان باب  4گفته ٬دیگران رو بر طبق نیازی که دارن در مسیح بلند کنین .کنترل
زبانتون رو از دست ندین چون اصال بنا کننده نخواهد بود.
می بینین چقدر عجیبه؟ آدم احساس میکنه داره به مادربزرگش میگه چطور زندگی کنه .که
اصال کار ساده ای نیست .ولی این اقتدار کالمه ٬و ما باید بهش عمل کنیم .کالم به ما میگه"٬
بدگویی نکنین و درباره ی دیگران طوری حرف بزنین که مسیح رو جالل بده".

دو ٬نه تنها کنترل زبان در بنا کردن نقش مهمی داره بلکه مورد خصوصی تری هم هست
که اهمیت خاص خودش رو داره ٬بنده ی شراب نبودن ( .تیتوس  .)3 :2خویشتندار باشین٬
که در همین باب  2تیتوس گفته شده .در واقع میگه از بدنتون به عنوان معبد روح القدس
محافظت کنین ٬بدن مسیح رو بنا کنین و مقدس باشین.
شاگرد بسازید
به قسمت خوب ماجرا رسیدیم .ببینین در آخر آیه ی  3پولس چی میگه ..."٬بلکه باید آنچه را
که نیکوست تعلیم دهند ٬تا بتوانند زنان جوانتر را خرد بیاموزند("...تیتوس  .)4-3 :2پس
میگه مقدس باشین ٬بدن مسیح رو بنا کنین ٬برای چی؟ تا بتونین زنان جوانتر رو تعلیم بدین.
پس سوم ٬شاگردسازی کردن .در واقع کتاب مقدس داره به زنان سالخورده میگه "٬از میان
زنان جوانتر شاگرد بسازین .و بهشون نشون بدین زندگی در مسیح چطوریه".
این خداست که داره به زنان سن و سال دار مسئولیت واگذار می کنه و بهشون میگه که
زنان جوانتر باید زندگی در مسیح رو در شما ببینن .بنابراین فکر می کنم پولس وقتی داشته
درباره ی مسائل جاری کلیسا با تیتوس حرف میزده ٬چنین مکالمه ای داشتن "٬تیتوس ٬بیا
صادق باشیم .تو هیچ زمینه و تجربه ای درباره ی روش زندگی زنان پیر و جوون نداری.
چرا زنان سالخورده رو تشویق نمی کنی تا زنان جوانتر رو تعلیم بدن و بهشون نشون بدن
ماموریت چیه و زندگی با مسیح چه جوریه ".در خانواده ی ایمانی این مسئولیت زنان
سالخورده است.
خدا رهبری ما در این ماموریت رو به زنان و مردان سالخورده ی فوق العاده ای سپرده تا
بهمون نشون بدن انجام این ماموریت در عمل چه شکلیه .می خوام بهتون بگم چیزی که در
تیتوس باب  2گفته شده در واقع خدمت سالخوردگان کلیساست .بزرگترهای کلیسا باید به ما
جوونترها نشون بدن که به عنوان مادر و پدر و همسر چطور مسیح رو پیروی کنیم .این 3
مورد از تاثیرات انجیل بر سالخوردگان خانواده ی ایمانی ماست.

انجیل و زنان جوان...
شوهرانتون رو دوست داشته باشین
در درجه ی اول ٬شوهرانتون رو دوست داشته باشین ".تا بتوانند زنان جوانتر را خرد
بیاموزند که شوهردوست باشند("...تیتوس  .)3 :2خوب اصال نمی خوام خودخواهانه
برخورد کنم درباره ی این قسمت یا از دید مردونه به این بخش نگاه کنم .ولی باید متوجه

باشیم اینجا در باب  2تیتوس ٬فرمانهایی که به زنان جوان داده شده با "شوهرانتون رو
دوست داشته باشید" شروع شده و با " تسلیم شوهرانتون باشید" تموم میشه .پس تصویری که
کتاب مقدس در تیتوس باب  2از زن به ما میده در دوست داشتن شوهر خالصه میشه .و
این تصویریه که در جاهای دیگه در عهد جدید هم دیده میشه.
حتی در عهد عتیق هم در پیدایش  18 :2و اول قرنتیان  9-8 :11این رو می بینیم .و باید
خاطر نشان کنم دوست داشتن شوهر در کالم حتی به دوست داشتن فرزند هم اولویت داره.
و دلیلش در آیاتی که گفتم ذکر شده .این آیات به خانوم ها یادآوری میکنه که اونها در درجه
ی اول معاون شوهرشون هستن نه مادر بچه هاشون .یک بار دیگه تکرار می کنم اول٬
معاون شوهرانشون بعد مادر فرزندانشون هستن.
فقط می خواستم بگم به خاطر تصویری که کالم از زن ٬همسر و مادر در کتاب مقدس نشون
میده ٬به نظر میاد محبتی که زن به فرزندانش داره دردل محبتی که به شوهرش داره ٬قرار
می گیره .این چیزیه که در جاهای دیگه از کتاب مقدس هم اومده و در جلسات آینده درباره
اش حرف خواهیم زد .این مسئله ی خیلی مهمی خانوم ها اولویت زندگی شما البته بعد از
رابطه اتون با خدا ٬محبت کردن به شوهرتون هست .البته درباره ی اولویت زندگی خانوم
های مجرد هم در جلسه ی آینده صحبت خواهیم کرد.
حاال چیزی که درباره ی باب  2تیتوس دوست دارم اینه که میگه زنان سالخورده باید دوست
داشتن شوهر رو به زنان جوانتر یاد بدن ٬این به این معنیه که دوست داشتن خود به خود به
وجود نمیاد و اصال کار راحتی هم نیست .بیاین رو راست باشیم ٬مردهایی هستن که دوست
داشتنشون اصال آسون نیست .و باید روی خیلی از رفتارهاشون کار کنن و تغییرش بدن.
راستش رو بخوان این هفته درباره ی این بخش با همسرم هدر صحبت می کردیم .و هدر
بود که به من کمک کرد تا این بخش رو درک کنم .هدر بهم گفت "٬می دونی دوست داشتن
تو همیشه کار راحتی نیست ".جواب من این بود "٬دست شما درد نکنه ".ولی هدر درست
می گفت .دوست داشتن چه کسی همیشه راحته؟ حتی اگر فکر دست بلند کردن هم به
سرتون زده همین االن آرنج بغل دستیتون میاد تو شکمتون .غیرممکنه .در واقع این عشقی
که در تیتوس باب  2ازش صحبت میشه عشقی که به اراده ی قوی ای احتیاج داره.
می دونم به محض اینکه گفتم "٬خانوم ها! اولویت زندگی شما دوست داشتن شوهراتونه"
خیلی از خانوم ها گفتن "٬تو شوهر من رو نمی شناسی ".می دونم گاهی شرایط سختی به
وجود میاد و میگین "٬دالیل زیادی وجود داره که شوهرم رو دوست نداشته باشم ".اینجاست

که باید یادتون بندازم ٬محبت شما نسبت به شوهرتون بر حسب لیاقتش نیست .شما بنا به
فرمان خدا که به شما داده شده ٬اونها رو دوست دارین .این خیلی مهمه.
چیزی که جهان به شما میگه اینه که دوست داشتن شوهرتون بسته به لیاقتشه .به اینکه تا چه
حد منصفانه است و درسته که دوستش داشته باشین .چقدر از این دوست داشتن رو به شما
بر می گردونه .و اگر کار بدی کرد لیاقتش رو برای دست داشته شدن از دست داده .این
چیزی نیست که کالم به ما میگه .و ما باید ارتباط بین خانواده هامون و انجیل رو به خوبی
درک کنیم .حاال سوال اینه که زنانی که با شوهران نامهربون زندگی می کنن چطور
شوهراشون رو دوست داشته باشن؟
جواب این سوال خود انجیله .و تصویری که انجیل از دوست داشتن به ما میده خدایی ست
که نه تنها دوست داشتنی ها رو دوست داره بلکه کسانی که دوست داشتنی نیستن رو هم
دوست داره -و زندگیش رو برای ما داده وقتی حتی ذره ای هم لیاقتش رو نداشتیم .پس
چطور می تونین شوهرتون رو دوست داشته باشین؟ با محبت خدا در قلبتون و فیضی که
شامل حالتون شده .اول یوحنا  .19 :4ما محبت می کنیم؛ چرا؟ چون خدا اول ما رو دوست
داشت .این محبتی که تنها خدا می تونه در درون ما بگذاره .به خاطر همین انجیل و فیض
خدا پایه و اساس خانواده های ما باید باشه ٬چون فقط قدرت فیض خدا می تونه چنین محبتی
رو جاری کنه.
من نمیگم که می دونم دقیقا چه اتفاقاتی تو زندگی هاتون در جریانه ٬اما می تونم تصور کنم
موقعیت هایی هست که دوست داشتن و محبت کردن رو سخت می کنه .می تونم تصور کنم
همین گوشه-کنارها زنی هست که شوهرش بیشتر ساعت های روز رو سر کارش می
گذرونه و بعد از اینکه برمی گرده خونه تلویزیون تماشا می کنه و فقط یکی -دو دقیقه در
روز با همسرش حرف میزنه .می دونم زنی هست که شوهرش به عادت تماشای فیلم های
پورونو تو اینترنت برگشته .می دونم زنی هست که شوهرش مسیحی نیست ٬مخالف
مسیحیت و دوستان مسیحی همسرشه.
حتما به این موقعیت ها نگاه می کنین و فکر می کنین "٬چطور خدا می خواد تو این شرایط
شوهرتون رو دوست داشته باشین؟" و جواب انجیله ٬و صلیب مسیح .جواب شمایین که به
حضور خدا میرین و میگین "٬خدایا! شوهرم اصال آدم دوست داشتنی ای نیست ".و خدا
بهتون میگه "٬دوست داشتن این آدم ها تخصص منه ".و خدا فیضش رو بهتون میده و خدا
هیچ وقت فرمانی نمیده که قدرت انجامش رو بهمون نداده باشه .یک بار دیگه تکرار می

کنم ٬خدا هیچ وقت فرمانی به ما نمیده که قدرت انجامش رو به ما نداده باشه .به همین خاطر
به فیض خدا و به انجیل خدا نیاز داریم.
فرهنگ ما میگه ٬به محض اینکه دیدین ازدواجتون اون جوری که دلتون می خواد ٬خوب
پیش نمی ره ٬ترکش کنین .ولی انجیل به ما میگه وقتی ازدواجتون اون جور که می خواین
نیست ٬به شوهرتون محبت کنین و دوستش داشته باشین .اولویتتون دوست داشتن شوهرتونه.
زن بودن از دیدگاه کتاب مقدس و اینطور محبت کردن اراده ی بسیار قوی ای نیاز داره.
این انتخاب شماست که محبت کنین و اجباری نیست ٬ولی محبت کردن باعث شادی عظیمی
میشه .این چیزیه که خدا در باب  2تیتوس از کلمه ی محبت طراحی کرده ".شوهرانتون رو
دوست داشته باشین ".کلمه ای که در زبان اصلی عهد جدید در این باب استفاده شده "فیلئو"
هست که به معنی محبت در رابطه ی دوستی ست .محبتی مهربانانه و لطیف بین دو دوست
نزدیک.
این چیزیه که خدا برای ازدواج در نظر داره .و خود به خود ایجاد نمیشه .اگر دارین فکر
می کنین "٬این آخرین چیزیه که االن تو زندگیم الزم دارم ".یا " عالقه ی من به شوهرم سال
هاست از بین رفته .من فرد دیگه ای رو دوست دارم .حاال باید چه کار کنم؟ شاید بهتره همه
چیز رو رها کنم؟" نه ٬به جای اینها شوهرتون رو محبت کنین ٬باز هم شوهرتون رو محبت
کنین.
خوب این مورد می تونه کمی پیچیده هم بشه .این فرمان باید با تمام گفته های کالم در تعادل
باشه .مطمئنا موقعیت هایی هست که حتی کالم هم بهشون اشاره داره ٬برای مثال ٬آزار
فیزیکی .تیتوس باب  2به هیچ وجه نمیگه "٬اگر شوهرتون شما رو از لحاظ فیزیکی اذیت
می کنه ٬شما باز هم باید برگردین پیشش ".کالم اصال چنین تعلیمی نمیده .چون در تصویری
که خدا از محبت کردن به ما داده هیچ شکلی از آزار و اذیت ثبت نشده .شوهرانتون رو
طبق فرمانی که خدا داده ٬دوست داشته باشین و شادی عظیمی رو دریافت خواهید کرد .پس
شوهرانتون رو محبت کنین .چون این الگویی که خدا طراحی کرده.
فرزندانتان را دوست داشته باشید
دوم ٬فرزندانتون رو دوست داشته باشین .دوست داشتن بچه هامون هم همیشه کار ساده ای
نیست و باید خودمون رو برای دوست داشتن بچه هامون تربیت کنیم .با صدای بلند "آمین"

نگین اگر کنارتون نشستن .و فکر می کنم چیزی که کالم به ما میگه رو هر روز تو
زندگیمون داریم تجربه می کنیم.
هیچ شغلی مثل مادر بودن و مادری کردن ٬اون هم هر روز و هر ساعت ٬احتیاج به این همه
کار کردن و فداکاری کردن نداره .بچه هاتون رو دوست داشته باشین و اونها رو محبت
کنین .این محبت مطالبات زیادی داره .برای مادر ٬مراقبت کردن از دختر و پسرش از لحاظ
جسمی ٬روحی و روانی ٬و هدایت کردنشون در باال پایین های زندگیشون ٬جای سوال نداره.
باورنکردنیه ٬نه؟! و واقعیت اینه که باب  2تیتوس به ما میگه ٬هیچ زنی -خوب گوش کنین-
هیچ زنی نمی تونه بدون داشتن فیض خدا اونجوری که خدا قرار داده مادر باشه .به خاطر
فیض خداست که وقتی درخواستی دارین ٬می تونین برین به حضورش و بگین "٬خدایا بهت
نیاز دارم .مسیح این کار رو برام بکن".
فقط برآورده شدن درخواست نیست ٬بلکه این محبت شادی عظیمی به همراه داره .باز هم
اینجا از "فیلئو" استفاده شده؛ محبتی مهربانانه و لطیف بین دو دوست صمیمی .تصورش رو
بکنین ٬دنیای بی ایمان چه واکنشی نشون میده وقتی مادری رو می بینه که محبتی که به بچه
هاش داره مثل اینه که اونها دوستان صمیمیش هست؟ اینها چیزهایی هست که تعلیم درباره
ی خداوند نجات دهنده امون رو برای دنیای سرگردان جذاب میکنه.
خودتان را تربیت کنید
بعد از دوست داشتن بچه ها ٬موقع تربیت کردن خودتون هست ... " .زنان جوانتر را خرد
بیاموزند که شوهردوست و فرزند دوست باشند و خویشتندار("...تیتوس  .)5-4 :2این مورد
به هر دو گروه گفته شده .خویشتنداری چیزیه که بارها و بارها بهش اشاره شده و اینجا
درست بعد از اینکه درباره ی فرزندان صحبت می کنه ٬در تیتوس  5 :2به خویشتنداری
اشاره میکنه .و کامال هم منطقی هست .چطور می تونیم بچه هامون رو تربیت کنیم اگر
نتونیم خودمون رو تربیت کنیم؟
"خویشتندار باشین و خودتون رو تربیت کنین ".این موضوعی که در آیه ی  12عنوان شده
و درباره اش اول جلسه صحبت کردیم .گفتیم فیض خدا به ما یاد میده و تربیتمون میکنه .تا
وقتی هر روز از خواب بلند میشین و دارین ورزش می کنین به خودتون نگین "٬چطور می
تونم امروز بهتر مادری کنم؟" به جاش بگین "٬خدایا هر لحظه ی امروز به فیضت احتیاج

دارم تا به من یاد بدی و تربیتم کنی تا به شباهت مسیح دربیام و پاک بشم ".که طبق آیه ی
 ٬ 14نتیجه ی تربیت شدن توسط فیض خداست.
فیض این کارها رو در زندگی ما انجام میده .فیض خداست که به ما یاد میده به دنیا و به
چیزهایی که در برابر ما و خانواده امون قرار میده" ٬نه" بگیم و به مسیح و فیض مسیح که
در ماست ٬بگیم "بله" .این کار فیض خداست.
به امثال  28 :25نگاه کنین .این آیه رو خیلی دوست دارم " .آن که بر نفس خود مسلط
نباشد" -٬که این فرد می تونه هم زن باشه هم مرد" -شهری بی حصار را ماند که بدان رخنه
کرده باشند(".امثال  .)28 :25مثال جالبیه! خویشتنداری در واقع دیوار دفاعی ماست در
برابر دشمنان روحانی.
هر کدوم از این مورد ها به خودی خود می تونه یک موعظه جداگانه بشه .کالم به طرق
مختلف خویشتنداری رو به ما تعلیم میده ٬یکی از اون راه ها مراقبت کردن از قلبمونه .فیض
خدا کمکون می کنه تا از قلبمون محافظت کنیم .در مزامیر گفته شده قلب سرچشمه ی
زندگی ست .خانوم ها ٬مراقب قلبتون باشین .فیلیپیان باب  4آیه ی  8میگه ..."٬هر آنچه
راست است ٬هر آنچه واالست ٬هر آنچه درست است ٬هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه
ستودنی است ٬بدان بیندیشید ".از بدنتون مراقبت کنین .بدن شما معبد روح القدس است.
مراقب چیزی که می خورین و می نوشین ٬و خوابیدنتون باشین .پس خویشتندار باشین و
مراقب خواسته هاتون باشین.
می خوام تشویقتون کنم حاال که از خویشتنداری حرف زدیم ٬ببینیم در کدوم زمینه در
زندگیمون دیوار محافظمون رو باید محکمتر کنیم .شاید هم احتیاج داریم در خویشتنداری
کردن ٬رشد کنیم .و این رشد کردن می تونه یک کم آزاردهنده باشه.
پس در این هفته ٬در زمان هایی که با خدا دارین ٬از خدا بخواین یک یا دو مورد کوچیکی
که الزمه در موردش خویشتندار باشین بهتون نشون بده و بگین "٬این جایی که می خوام
روی اون کار کنم و می خوام با فیضت بهم کمک کنی در این زمینه ها خویشتنداریم رو
رشد بدم ".وقتی شروع به کار کردن روی اون یکی-دو مورد کوچیک می کنین ٬می بینین
که این موارد کوچیک روی موارد بزرگتری تاثیر داره که قدم به قدم روشون باید کار بشه.
به خدا و به شوهرانتون وفادار باشید

"خویشتندار و عفیف باشید(".تیتوس  .)5 :2این بخش از آیه به وفاداری ذهنی ٬قلبی و
فیزیکی در ازدواج اشاره داره .پاک ٬معصوم و دست نخورده بودن .این وفاداری به خدا و
به شوهرتونه .ومنظور از "پاک" در متن این آیه پاک بودن از لحاظ جنسی است.
می دونیم که شریر همیشه قصد داره به این قسمت در زندگی زنها و مردها و ازدواجشون
حمله کنه .به وفاداری و پاکی اخالقی ای که همسران نسبت به هم دارن ٬حمله میکنه .همه
می دونیم وسوسه های جنسی زن و مرد ٬پیر و جوون ٬ازدواج خوب و بد نمی شناسه.
وسوسه های جنسی یک واقعیته و به همین خاطر ٬کالم خیلی علیه اش هشدار میده .چون
هیچ کدوم از ما نمی تونه به تنهایی جلوی این وسوسه ها بایسته.
پس ببینیم کالم چی میگه؟ کالم میگه "٬از بی عفتی بگریزید ".از بی بندوباری جنسی فرار
کنین .اگر شما خانوم ها –البته برای آقایون هم همینطوره ولی بحث ما درباره ی زن بودنه-
پس خانوم ها اگر با افکار گناه آلود بازی -بازی می کنین ٬مسقیم دارین به سمت بی عفتی
قدم بر می دارین .پس فرار کنین با سرعت تمام ازش فرار کنین ٬انجیل و فیض خدا بهتون
سرعت میده .از اون موقعیت یا فکر فرار کنین ٬اصال فکر نکنین می تونین باهاش مقابله
کنین مگر فیض مسیح با شما باشه .فیض مسیح رو بطلبید تا شما رو از اون موقعیت یا فکر
بیرون بکشه و کامال آزادتون کنه .به هیچ وجه به این افکار و موقعیت های وسوسه انگیز
نزدیک نشین.
همه می دونیم وقتی محبتمون نسبت به شوهرمون کمرنگ میشه ٬نسبت به وسوسه هایی که
بهمون حمله ور میشه ٬آسیب پذیرتر میشیم .باید در مقابل همه ی اینها از خودمون محافظت
کنیم.
و عفیف باشین .دوم تیموتائوس  22 :2و اول قرنتیان 18 :6؛ از خیانت فرار کنین .ولی
باید بدونین شما فقط از بی عفتی فرار نمی کنین بلکه به سمت چیز دیگه ای میرین .به سمت
شوهرتون ٬به سمت عفت و پاکی و به سمت نقشه ی خدا برای ازدواجتون که توسط کالم
بهتون آشکار کرده ٬میرین .ما کتاب غزل غزل های سلیمان درباره ی این موضوع داریم.
خدا ازدواج رو قرار داده برای لذت بردن و یکی شدن فیزیکی بدون شرمساری و اصطالحا
بی آبرویی .یک آخر هفته ی رمانتیک با شوهرتون بگذرونین و غزل غزل ها رو بخونین.
واقعا الزمه که از این قسمت زندگیمون ٬و ازدواجمون محافظت ویژه ای بکنیم .از بی عفتی
با سرعت تمام فرار کنیم و با فیض خدا به خدا و شوهرمون وفادار باشیم.

کدبانو باشید
خوب سه مورد دیگه مونده که خیلی سریع بررسیشون می کنیم .البته سریع رد شدن از این
مورد یک کم سخته .کدبانو باشین .حتما بعضی ها فکر می کنن "٬منتظر بودم به این مورد
برسی" ".خویشتندار و عفیف و کدبانو باشید(".تیتوس  .)5 :2من به محض اینکه این جمله
رو خوندم ٬پرچم های اخطار باال رفت " .منظورت چیه کدبانو باشین؟ منظور کالم از این
جمله چیه؟"
کدبانو باشید .منظورش همینه .اول تیموتائوس  14 :5میگه که زنان مدیر خانه و خانواده
اشون هستن .بگذارین اول به صورت خالصه بگم و بعد توضیح بدم .تصویری که از زن
بودن در کتاب مقدس داریم اینه ٬به عنوان یک زن ٬شما از جانب خدا مسئولیتی به عهده
دارین .از نظر دستوری جمله جوری عنوان شده که انگار شما رو برای این کار ساختن.
شما مسئولیتی دارین .چیه اون مسئولیت؟ ساختن خانه ای که خدا سرش باشه .خونه ای که
تعلیم درباره ی خدا و نجات دهنده امون رو جذاب کنه " .تا مخالفان فرصت بد گفتن از ما
نیابند ٬تا کالم خدا بد گفته نشود".
حاال اینجاست که در تیتوس باب  2می بینیم مسئولیت به عهده ی همسران ٬مادران و زنان
گذاشته شده .مسئولیت مدیریت خونه .البته از دیدگاه های متفاوتی میشه به این موضوع نگاه
کرد .به امثال باب  31نگاه کنیم ٬مثال بسیار عالی برای این مورده .چون در امثال باب 31
شما الگوی زنی رو دارین که در همه کاری مشغوله .ولی برای انجام دادن مسئولیتی که در
مراقبت از خانه و خانواده به عهده اش گذاشته شده .درباره ی مسئولیت آقایون در منزل هم
بعدا صحبت خواهیم کرد.
باید متوجه باشیم که خانه داری جایگاه باال و واالیی در کالم داره .و امروزه الزمه که
کلیسا هم این رو تایید کنه .نویسنده ای درباره ی فرهنگ ما اینطور نوشته "٬اکثر مردم
جهان و فرهنگ جامعه ی ما تایید می کنن که خانه دار بودن تا زمانی قابل قبوله که برای
خونه ی خودت نباشه .صمیمت و توجه نشون دادن به مردها هم تا زمانی قابل قبوله که اون
مرد رئیس شما باشه نه شوهرتون .مراقبت از بچه ها هم کار قهرمانانه ای فرض میشه که
نشان ریاست جمهوری سزاوارشه ٬تا زمانی که اون بچه ها ٬بچه های خودتون نباشن".
ولی اهمیت دادن به خونه و زندگی کار درست و خواست خداست .این درسته که زندگیتون
رو صرف بزرگ کردن بچه هاتون بکنین .هم درسته و هم خواست خداست .مسئولیتی که

خدا به زنان واگذار کرده اینه که خونه ای بسازن که خدا سرش باشه و از این خونه
مراقبت کنن.
حاال همزمان ماجراهای زیادی به وجود میاد که موندن تو خونه رو از حالت انتخابی خارج
میکنه .مادرهای شاغل ٬مادرهای مجرد و خانوم هایی با شرایط متفاوت دیگه رو داریم .و
اینجاست که به فیض خدا احتیاج دارین و امیدوارم که کالم خدا رو بپذیرین و در زندگیتون
عملیش کنین .فیض خدا به شما کمک می کنه تا این مسئولیت در زندگی شما چه شکلیه؟
باید بدونیم ٬دلیل نمیشه که چون تو خونه می مونین پس تیتوس باب  2در مورد شما هم
صدق کنه .شما می تونین بمونین خونه و تمام روزتون رو مشغول دیدن سلایر های
تلویزیون باشین و با اینترنت وقت تلف کنین .که هیچ شباهتی به چیزی که تیتوس باب 2
میگه نداره .تیتوس باب  2درباره ی پذیرفتن مسئولیتی که خدا به شما واگذار کرده.
پس می خوام تشویقتون کنم اگر مادر شاغل هستین ٬یا مادر مجرد و شاغل هستین ٬فیض
عظیمی که در زندگیتون وجود داره ٬رو ببینین .الگویی که داده شده برای شما هم همونه .ما
مسئولیت به وجود آوردن خونه ای که اسم خدا درش پرستش میشه رو داریم .و خدا در
خونه ای که نیکوییش رو آشکار می کنه ٬جالل پیدا می کنه.
با مهربانی خدمت کنید
مهربون بودن در عین مشغول بودن به کار خونه .بیاین روراست باشیم بعضی وقت ها سر
و کله زدن با بچه های قدرنشناس و هرچند وقت یکبار قدرنشناسی شوهر رو هم بهش
اضافه کنین .و با همه ی اینها تیتوس باب  2به مادر و همسر میگه مهربون باش .با
مهربونی خدمت کردن یعنی چی؟ یعنی که یک ٬بهترین رو خواستن برای دیگران  ٬بهترین
رو خواستن برای شوهر ٬بچه ها و کسانی که از بیرون خانواده اش رو می بینن .و دو٬
زحمت کشیدن برای خوب بودن دیگران.
شاید اول تیموتائوس رو خونده باشین .اول تیموتائوس  10-9 :2و  9 :5هر دو درباره ی
زنی حرف میزنن که با کارهای خوبش شناخته میشه .و شهرتش به خاطر مهربونیشه .و
نمونه ی خوبی برای خدمت کردن با مهربونی ست.
تسلیم شوهران خود باشید

فرمان آخر برای زنان جوانتر ٬تسلیم شوهران خود باشید .مطیع شوهران خود باشین .و می
خوام یک کمی بی رحمانه عمل کنم و همین جا نگهتون دارم و بگم که این مورد رو در
جلسه ی دیگه ای بررسی می کنیم.
به جای اون کاری که می خوام بکنم اینه .امروز دیدیم انجیل درباره ی خانوم های پیر و
جوون چی به ما گفت؛ و همیشه هم که درباره ی شاگردسازی از امت ها و انجام دادن
ماموریت حرف می زنیم .واقعیت اینه که زنانی هستن همین جا که مادر و همسر هستن یا
نیستن ٬ولی به پرورش دادن و خصلت هایی که در باب  2تیتوس دیدیم اهمیت میدن .و می
خوام زمان بگذاریم و به مادرها و همسران و زنان یادآوری کنیم که چه کار می کنن و
چطور خدا به طور خاص این مسئولیت رو در وجودشون قرار داده و بهشون عطا کرده .و
کاری که هر روز دارن انجام میدن روی ملت ها برای جالل مسیح تاثیرگذاره.
می خوام وقت بگذاریم و برای زنانی که در زندگیمون هستن دعا کنیم.

مجوز رسمی:
شما مجاز هستید و ما تشویق میکنیم که این مطالب را تکثیر و توزیع نمائید .یادآوری میکنم
که هیچ گونه تغییری در محتوی این مطالب مجاز نیست .لطفا ً در پایان نسخه های تکثیر
شده این عبارت را قید نمائید.
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