ﻋﺒﺎرت “ﺷﻮﻫﺮ ﯾ زن” در اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ
 ۳آﯾﻪ  ۲ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

ﻋﺒﺎرت “ﺷﻮﻫﺮ ﯾ زن” در اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  ۲ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻤﻦ از ﻋﺒﺎرت “ﺷﻮﻫﺮ ﯾ زن” در اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ۲
وﺟﻮد دارد (۱ :ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ دارد ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺷﻤﺎس ،ﯾﺎ ﺷﺒﺎن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﻈ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی در زﻣﺎن ﭘﻮﻟﺲ واﻗﻌﺎً ﻧﺎدر ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ،اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﻧﯿﺴﺖ (۲ .ﻣﺘﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد“ :ﻣﺮدی ﺑﺎ ﯾ زن “ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﺮ ،ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ اﺳﻘﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ زﻧﺶ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺧﻠﻮص و
ﭘﺎﮐ اﺧﻼﻗ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ(۳ .ﻋﺒﺎرت ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺷﻤﺎس ،ﯾﺎ ﺷﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺑﺎر

ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮ در ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮد ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮد دوﺑﺎره ازدواج ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ .و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ،ﯾ ﺑﯿﻮه ﻣﺮد ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺷﻤﺎس ،ﯾﺎ ﺷﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی  ۲و  ۳اﻣﺮوزه ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮداﺷﺖ  ۲ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻃﻼق را در ﺷﺮاﯾـﻂ اﺳـﺘﺜﻨﺎ ﻣﺠـﺎز ﻣـ ﺷﻤـﺎرد )ﻣﺘـ ﻓﺼـﻞ  ۱۹آﯾـﻪ ۹؛ اول
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۲ﺗﺎ  .(۱۶اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ﻣﺴـﯿﺤ ﺷـﺪن ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ازدواج ﻣﺠـﺪد ﮐـﺮده و ﻣـﺮدی ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﻣﺴـﯿﺤ ﺷـﺪن ﻃﻼق
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ازدواج ﻣﺠﺪد ﮐﺮده ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﭘﯿـﺶ از اﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـ اﻧﺠـﺎم داده از رﻫـﺒﺮی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﺤـﺮوم ﺷـﻮد .ﮔﺮﭼـﻪ اول ﺗﯿﻤﻮﺗـﺎﺋﻮس
ﻓﺼـﻞ  ۳آﯾـﻪ  ۲ﻟﺰوﻣـﺎً ﻣـﺮد ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﯾـﺎ ازدواج ﻣﺠـﺪد ﮐـﺮده را از ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـ
ﺑﺰرگ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺷﻤﺎس ﯾﺎ ﺷﺒﺎن ﻣﺤﺮوم ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾ ﺑﺰرگ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺷﻤﺎس ﯾﺎ ﺷﺒﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ “ﺑﺪون ﻋﯿﺐ” ﺑﺎﺷﺪ )اول
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  .(۲اﮔﺮ ﻃﻼق و ﯾﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد او ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪ ﺑﺮای آن ﻣﺮد
در ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﮔﺮوه ﺷﻮد ،در اﯾﻨﺼﻮرت اﯾﻦ ﺷﺮط“ ﺑﺪون ﻋﯿﺐ” اﺳﺖ ﮐﻪ او را از ﮐﺴﺐ آن
ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫـﺎ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﺤـﺮوم ﻣـ ﺳـﺎزد و ﻧـﻪ ﺷـﺮط “ﺷـﻮﻫﺮ ﯾـ زن” ﺑـﻮدن .ﺑـﺰرگ ﮐﻠﯿﺴـﺎ،
ﺷﻤﺎس ﯾﺎ ﺷﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﮔﺮوه اﯾﻤﺎﻧﺪاران او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼ ﺷﺒﯿﻪ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ و ﯾ رﻫﺒﺮ اﻟﻬ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﻼق و ﯾﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد او از ارزش اﯾﻦ
اﯾﺪه آل ﮐﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ او ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﺎه ﺑﺰرگ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺷﻤﺎس ،ﯾﺎ ﺷﺒﺎﻧ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ او از ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﺎﯾﺎه ﺑﺰرگ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺷﻤﺎس ﯾﺎ ﺷﺒﺎﻧ ﺳﻠﺐ
ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﯾ ﻋﻀﻮ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺤ دارای ﻫﺪاﯾﺎی روﺣﺎﻧ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ ﻫﺎی  ۴ﺗﺎ  (۷و ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺪاﯾﺎ در
ﺗﻬﺬﯾـﺐ و ﺗﻘـﻮﯾﺖ دﯾـﺮ اﯾﻤﺎﻧـﺪاران ﺳـﻬﯿﻢ ﺷـﻮد )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﻓﺼـﻞ  ۱۲آﯾـﻪ  .(۷ﻣـﺮدی ﮐـﻪ از
ﺟﺎﯾﺎه ﺑﺰرگ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺷﻤﺎس ﯾﺎ ﺷﺒﺎﻧ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ،ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ را در ﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
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