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نامۀ دوم پولس رسول به تیموتاووس

مقدمه

این نامه را پولس رسول از زندان به تیموتاووس نوشته است. پولس به خاطر بشارت خبر خوش

مسی، زندان شده بود. او م دانست که به زودی از این دنیا رفتن است، پس این نامه را به

همار و معاون جوان خود تیموتاووس به شل نصیحت و وصیت نوشته است.

پولس در این نامه به تیموتاووس نصیحت م کند که هیچاه با چیزی که دروغ است، سازش

نند و با وجود مشالت، فقط حقیقت را موعظه نماید. او به تیموتاووس هوشدار م دهد که

به حیث شاهد وفادار عیسای مسی، به تعلیم حقیق کتاب مقدس استوار بوده و وظیفۀ خود را به

عنوان معلم و بشارت دهنده با صداقت انجام دهد. پولس در این مورد، خود را به حیث نمونه

نزد او قرار م دهد که چطور خودش در برابر مشالت استوار بوده و هرگز از حقیقت منحرف

که او در مسی ی تواند به زندگ مرگ هم نم نشده است. پولس اطمینان کامل داشت که حت

به دست آورده بود، خاتمه دهد.

فهرست موضوعات
پیشفتار: فصل ۱: ۱ ‐ ٢

ستایش و پند: فصل ۱: ٣ ‐ ٢: ۱٣
مشورت و هوشدار: فصل ٢: ۱۴ ‐ ۴: ۵
وضعیت پولس رسول: فصل ۴: ۶ ‐ ۱۸

سخنان پایان: فصل ۴: ۱۹ ‐ ٢٢

۱ ۱این نامه از طرف پولس است که به خواست خدا، رسول عیسای مسی بوده و برای آن
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فرستاده شد تا زندگ ی را که در عیسای مسی وعده شده است، اعالم کند. پولس این نامه را به

تیموتاووس نوشته است. ۲ ای فرزند عزیزم تیموتاووس! فیض، رحمت و سالمت خدای پدر و

سرور ما عیسای مسی بر تو باد.

شرگزاری و تشویق

۳من خدا را سپاس م گویم و مانند اجداد خود، او را با وجدان پاک عبادت م کنم. همین گونه

تو را شب و روز در همه دعاهایم به یاد م آورم. ۴وقت اشهای تو به یادم م آید، از خدا

م خواهم که بتوانم تو را دوباره ببینم تا یبار دیر خوش من کامل گردد. ۵ من آن ایمان

که اول در مادر کالنت لوییس و مادرت افنی ریای تو را خوب به خاطر دارم، همان ایمان ب

وجود داشت و اطمینان دارم که اکنون همان ایمان در وجود تو نیز زنده است. ۶م خواستم

برایت یادآوری کنم که وقت من بر تو دست گذاشتم، هدیۀ خدا به تو داده شد. پس از تو

م خواهم که این تحفه را همیشه در زندگ خود استفاده کن، ۷زیرا روح که خدا به ما عطا

کرده، نه روح ترس، بله روح قوت، محبت و حاکمیت بر نفس است.

۸بنابر این از شهادت دادن به مسی شرم نداشته باش و نه از من که به خاطر او زندان هستم، بله

با قدرت خدا در همه رنجهای که به خاطر خبر خوش عیسای مسی پیش م آید، شری باش.

۹این که خدا ما را نجات داد و به ی زندگ پاک و مقدس فرا خواند، نتیجۀ اعمال ما نبود

بله مطابق با اراده و فیض خدا بود که از ازل در وجود عیسای مسی به ما بخشید ۱۰و اکنون

با آمدن نجات دهندۀ ما عیسای مسی آشار شده است. او قدرت مرگ را از بین برد و با این

خبر خوش، زندگ جاودان را آشار ساخت.

۱۱ خدا مرا به عنوان واعظ، رسول و معلم تعیین کرده است تا این خبر خوش را بشارت دهم.

۱۲از همین سبب تمام رنجها را تحمل م کنم و از آن خجل نیستم، زیرا م دانم به ک ایمان

آورده ام و یقین دارم که او قادر است تا روز آخر آنچه را که به من سپرده است، حفظ کند.
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۱۳پس همه سخنان درست را که از من شنیده ای، با ایمان و محبت که در عیسای مسی است،

سرمشق خود قرار بده، ۱۴و به وسیلۀ روح مقدس که در ما ساکن است، آن امانت نیو را که به

تو سپرده شده است، حفظ کن.

۱۵تو خود م دان که در والیت آسیا همه مرا ترک کرده اند، به شمول فیجِلس و هرموجِنس.

۱۶خداوند رحمت خود را به خانوادۀ اُنیسیفوروس عطا فرماید زیرا او از زندان بودن من

نشرمید و بارها نیروی تازه به من بخشید. ۱۷وقت اُنیسیفوروس به شهر روم رسید، به جستجوی

من پرداخت و با زحمت زیاد مرا پیدا کرد. ۱۸خداوند در روز داوری به او رحمت دهد.

همچنان تو خوب م دان که او در شهر افسس چه خدمتهای بزرگ به من کرده است.

سرباز وفادار عیسای مسی

۲ ۱پس تو، ای پسر من، با فیض که در عیسای مسی است، قوی باش، ۲سخنان را که در
برابر شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسان بسپار که مورد اعتماد بوده و قادر به تعلیم دادن

با من سختیها را تحمل کن. ۴هی ،سرباز وفادار عیسای مسی ران باشند. ۳مانند یدی

سربازی خود را گرفتار کارهای زندگ روزمره نم کند بله او همیشه م خواهد که رضایت

فرماندارش را جلب کند. ۵همین گونه هی ورزشاری نم تواند در ی مسابقه تاج پیروزی را

ببرد مر این که قوانین مسابقه را به خوب مراعات کند. ۶دهقان که کار کرده و زحمت کشیده

است، باید اولین کس باشد که از حاصل زمین خود استفاده م کند. ۷به چیزی که م گویم دقت

کن و خداوند به تو قدرت درک همه چیز را م دهد.

۸عیسای مسی را به یاد داشته باش که از نسل داوود بود و پس از مرگ زنده شد. این همان

کشم و حت م کنم. ۹به خاطر همین خبر خوش است که رن خبر خوش است که من موعظه م

مانند ی جنایتار در زنجیر هستم. اما کالم خدا در زنجیر نیست. ۱۰پس همه چیز را به خاطر

برگزیده گان خدا تحمل م کنم تا آنها نیز نجات را که در عیسای مسی است همراه با جالل
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ابدی آن به دست آورند. ۱۱این سخن به طور کامل درست و قابل باور است که:

«اگر با او مردیم، همچنان با او خواهیم زیست.

۱۲ اگر تحمل و پایداری داشته باشیم، با او پادشاه هم خواهیم کرد.

اگر او را انار کنیم، او هم ما را انار خواهد کرد،

۱۳ول اگر ما به او وفادار نمانیم، او وفادار خواهد ماند،

زیرا او نم تواند خود را انار کند.»

خدمتار مورد پسند خدا

۱۴همۀ این چیزها را به یاد مردم بیار و در حضور خدا به آنها تأکید کن تا از مجادله بر سر

سخنان بیهوده دست بشند، زیرا هی فایده ی ندارد، جز این که باعث گمراه شنونده گان

شود. ۱۵با شوق زیاد کوشش کن که مورد پسند خدا باش، درست مانند کارگری که از کار خود

خجالت نم کشد و کالم حقیقت را به درست تعلیم م دهد. ۱۶از بحثهای زشت و بیهوده پرهیز

کن، زیرا که مردم را روز به روز از خدا دور م سازد. ۱۷هر حرف شان مانند مرض سرطان به

تمام بدن سرایت م کند. هیمنایوس و فیلیتُس از جملۀ چنین اشخاص هستند. ۱۸آنها از حقیقت

گمراه شده اند و م گویند رستاخیز مرده گان هم اکنون به وقوع پیوسته است و به این وسیله ایمان

بعض را از بین م برند. ۱۹ اما تهداب محم که خدا نهاده، استوار است و این کلمات بر آن

ح و نقش شده است که: «خداوند کسان را که به او تعلق دارند، م شناسد» و «هر کس که

نام خداوند را به زبان م آورد، باید شرارت را ترک کند.»

لو گ ه ظرفهای چوبموجود نیستند بل و نقره ی خانۀ بزرگ تنها ظرفهای طالی ۲۰در ی
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هم وجود دارند. بعض از آنها برای روزهای مخصوص به کار گرفته م شوند و تعداد دیر از

آنها برای کارهای روزمره استفاده م شوند. ۲۱اگر کس خود را از این آلودگیها که در مورد آن

گفتم پاک نهدارد، ظرف خواهد بود که برای روزهای مخصوص به کار گرفته م شود و برای

صاحب خود مقدس و مفید بوده و آمادۀ استفاده برای هر کار خوب خواهد بود. ۲۲از

خواهشهای نفسان دوران جوان بریز و همراه با کسان که با قلب پاک به حضور خداوند دعا

م کنند، عدالت، ایمان، محبت و صل و سالمت را دنبال کن. ۲۳اما از بحثهای ب معن و

احمقانه دوری کن، زیرا م دان که به جن م انجامد. ۲۴خدمتار خداوند نباید جن کند

بله باید با همه مهربان بوده و قادر به تعلیم بوده و شخص با صبر باشد ۲۵و کسان را که

مخالف هستند، با آرام اصالح کند، با این امید که خدا به آنها فُرصت بدهد تا توبه کنند و

حقیقت را بشناسند. ۲۶به این وسیله شاید آنها به خود آمده و از دام شیطان که آنها را گرفتار

نموده و به اطاعت خود مجبور ساخته است، رهای یابند.

ب ایمان روزهای آخر

۳ ۱اما آگاه باش که در روزهای آخر، مشالت زیادی پیش خواهد آمد. ۲آناه مردم،
خودپرست، پول دوست، الفزن، مغرور، بد زبان، نافرمان به والدین، نا شر، ناپاک، ۳ب رحم،

آشت ناپذیر، غیبت کننده، ب بند و بار، ظالم، دشمن نیوی، ۴خیانتار، ب پروا و مغرور خواهند

بود. آنها عیاش را بیش از خدا دوست خواهند داشت. ۵آنها در ظاهر خود را دیندار نشان

عده ی نمایند، پس از چنین اشخاص دوری کن. ۶ی ار مقدرت ایمان را ان دهند، ول م

از آنها به خانه های مردم م روند و زنهای ساده را زیر تأثیر خود قرار م دهند، زنهای که زیر بار

گناه خم شده و به هر نوع خواهشهای نفسان تن م دهند. ۷چنین زنها، با وجود آن که همیشه

تعلیم م گیرند، ول هرگز نم توانند حقیقت را درک کنند. ۸ همان طور که ینیس و یمبریس در

برابر موس برخاستند، این مردها نیز در برابر حقیقت مخالفت م کنند. افار شان فاسد و

ایمان شان جعل است. ۹اما آنها بیش از این پیشرفت نخواهند داشت، زیرا حماقت آنها نزد همه
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آشار خواهد شد، درست همان طوری که از ینیس و یمبریس آشار گردید.

آخرین هدایتها

۱۰اما تو از همۀ تعلیمها و رفتار و هدف زندگ من پیروی نموده و از ایمان، بردباری، محبت و

پایداری من آگاه هست. ۱۱ همچنین از آزارها و رنجهای من م دان. تو خودت خبر داری که

چه آزارهای در شهرهای انطاکیۀ پیسیدیه، قونیه و لستره به من رسید و چونه خداوند مرا از

زندگ با عیسای مسی خواهند در پیوسته گ که م همه کسان ،داد. ۱۲بل همۀ آنها رهای

خداپسندانه ی داشته باشند، اذیت و آزار را تحمل خواهند کرد. ۱۳اما روزگار مردم شریر و گمراه

کننده از بد بدتر خواهد شد. آنها دیران را فریب م دهند و خود شان هم فریب م خورند.

۱۴اما تو، به آنچه که آموخته ای و به آن اطمینان داری، وفادار باش زیرا خود م دان که آن را از

ک آموخته ای. ۱۵تو از کودک نوشته های پیامبران را آموخته ای و این نوشته ها به تو حمت

م بخشند تا به وسیلۀ ایمان به عیسای مسی نجات یاب. ۱۶تمام کتاب مقدس از الهام خداست

و برای تعلیم و سرزنش خطا و اصالح و پرورش ما در انجام کارهای درست مفید است ۱۷تا

مردم خدا برای هر کار خوب کامال آماده باشد.

۴ ۱من در حضور خدا و عیسای مسی که بر زنده گان و مرده گان داوری خواهد کرد و به خاطر
دوباره آمدن او در پادشاه اش، به تو وظیفه م دهم که ۲کالم خدا را موعظه کن، همیشه آماده

باش تا دیران را اصالح کرده، سرزنش و تشویق کن و با صبر و حوصله تعلیم ده. ۳زیرا

ه دنبال خواهشهای نفسانخواهد آمد که مردم به تعلیم درست گوش نخواهند داد بل زمان

خویش خواهند گشت. آنها برای خود معلمان دروغین پیدا خواهند کرد تا از آن معلمان همان

چیزهای را بشنوند که مورد قبول خود شان است. ۴آنها از شنیدن حقیقت خودداری نموده و

به سوی افسانه ها رو خواهند آورد. ۵اما تو در همه حال متوجۀ خود باش، سختیها را تحمل کن،

خبر خوش را اعالم کن و خدمت خویش را به درست انجام بده.
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۶من همین اکنون خود را به عنوان قربان تقدیم م کنم و زمان مرگم فرا رسیده است. ۷در این

مسابقۀ نیو، نهایت کوشش خود را کرده، دورۀ خود را تمام نموده و در ایمانم وفادار مانده ام.

۸اکنون تاج پیروزی در انتظار من است، همان تاج عدالت که عیسای مسی، آن داور عادل، در

روز آخر به من خواهد داد و آن را نه تنها به من بله به همه کسان خواهد بخشید که با اشتیاق

در انتظار برگشت او م باشند.

خواهشهای شخص پولس از تیموتاووس

۹کوشش کن که هر چه زودتر پیش من بیای، ۱۰ زیرا دیماس به خاطر عشق به این دنیا، مرا

ترک کرده و به شهر تسالونی رفته است. کریسیس به والیت غالطیه رفته است و تیتوس به

منطقۀ دلماتیه. ۱۱ تنها لوقا با من است. مرقُس را گرفته با خود بیاور، چون کم او برای

آی که م س فرستاده ام. ۱۳ وقتسفاس را به شهر اانجام خدمت من مفید است. ۱۲ من، تیخی

چپن مرا که در شهر تروآس پیش کَرپس گذاشته ام بیاور، همچنان کتابها و از همه مهمتر

نسخه های نوشته شده بر روی پوست را با خود بیاور.

۱۴ اسندر مسر ضرر بزرگ به من رسانید. خداوند سزای این کارش را خواهد داد. ۱۵تو نیز از

او احتیاط کن، زیرا با پیام ما مخالفت شدید نشان داده است.

۱۶در اولین محاکمه هی کس پهلوی من ایستاده نشد، همه مرا ترک کردند. دعا م کنم که خدا

این کار را به حساب شان نذارد. ۱۷اما خداوند پهلویم ایستاد و چنان قدرت به من داد که

توانستم تمام پیام را موعظه کنم و آن را به گوش تمام ملتها برسانم و از دهان شیر نجات یابم.

۱۸خداوند مرا از همۀ بدیها نجات خواهد داد و به پادشاه آسمان خود خواهد رسانید. شوه

و جالل تا به ابد به خدا باد! آمین.
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سخنان پایان

۱۹ به پریسیال و اکیال و خانوادۀ اُنیسیفوروس سالم مرا برسان. ۲۰ ارسطوس در شهر قرنتُس

ماند و تروفیمس را به خاطر مریض که داشت در شهر میلیتوس گذاشتم. ۲۱کوشش کن که پیش

از زمستان بیای. یوبولس، پودِنس، لینوس، خواهر کالدیه و تمام ایمانداران به تو سالم

م رسانند.

۲۲خداوند با روح تو بوده و فیض خدا با همۀ شما باد.
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