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  مقدمه
 »رسول پولسي ها تاج نوشته«

  (J. Armitage Robinson) آرميتج رابينسون. جي -
  

  »پولس سومين رساله آسماني«
  (A. T. Pierson) پيرسون. تي. اي -

  

  ان كتب مقدسيمدر  منحصر به فردگاه يجا) الف

، سالم آغازين: پولس استي ها  ي خاص نوشتهها  رساله به افسسيان از بعضي جهات داراي ويژگي
اگر چه افسسيان . پاياني يها درودوظيفه ما، و وزه و به دنبال آن، كاربرد آن آموزه به عنوان بسط آم، شكرگزاري

. اشدب ميشبيه يك موعظه يا حتي يك خدمت مسيحي همراه با دعا و حمد و ثنا  در عين حاليك نامه اصيل است، 
در اينجا .. .ويمر ميمقدسي  مكانِما از يكنواخت بودن گذشته و به سكوت : ويسدن ميدر اين نامه چنانكه مورهد 

  . فضاي آرامش، تفكر، پرستش و سالمتي حكمفرما است
رابينسون كه در باال نقل گرديد موافق هستند،  ارزيابيدر نقطه مقابل اين حقيقت كه بسياري از مفسرين با 

وانسته ت ميكه پولس ن ندنك ميادعا  قرن از تعاليم مسيحيت را كنار گذارده و 19يا  18 معاصر،از محققين  يبعض
  اشد؟ب ميولي آيا اين نظري معتبر در نور حقايق . افسسيان را نوشته باشد

  

  سندهينو) ب

افسسيان يك رساله معتبر پولسي است و اين مورد قوي و  ودش ميبه شواهد خارجي مربوط كه  آنجاتا 
ا كه با كلمنت روم، ايگناتيوس، پلي هيچكدام ديگر از رساالت پولس شنيدن روند ممتد شهاداتي ر. محكمي است

مارسيون اين رساله . سد را نداردر ميكراپ، و هرماس شروع شده و به كلمنت اسكندريه، آيرينوس و هيپوليتوس 
كانون موراتوريان نيز افسسيان را به عنوان رساله پولس در . را در كانون خود تحت عنوان الئودكيان جاي داد

   .فهرست خود جاي داده است
و متن  )1: 3؛  1: 1(. ويد كه او پولس استگ ميود كه نويسنده دوبار ش ميشواهد داخلي شامل اين حقيقت 

سبك . به كولسيان است كه در زماني نزديك به همان نوشته شده است )ها در برخي از احترام(نامه همچنين شبيه 
ي جديدي را در اين ها پولس درس درست است،. نگارش افسسيان چنانچه نشان داده شد مخصوص پولس است

ند، ولي اگر يك نويسنده نتواند كاري انجام دهد كه او را جعل كننده نخوانند مورد سرزنش قرار ك ميكتاب معرفي 
خواهد گرفت، فرصتي كه نويسندگان كتاب مقدس از آن براي كمك به بلوغ مقدسين استفاده كردند به راستي 

اولين كسي بود كه پولس را شالير ماخر كه يك ليبرال آلماني بود احتماال ! ندك ميسخت بودن نگارش آنها را ثابت 
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كلمات، . اند، مثل موفات و گودسپيدبسياري از محققين جديد نيز از او پيروي كرده. به عنوان نويسنده رد كرد
نده اين نامه جمع ي موضوعي براي رد كردن پولس رسول به عنوان نگارها سبك، تعاليم پيشرفته و ديگر بحث

در نور شديد شواهد . اي قابل جواب دادن هستندبه هر حال، هر كدام از اين نظريات به نحو شايسته. اندشده
ويد، گ ميينند، ولي چنانچه كولريدج ب ميخارجي و تعداد زياد مفسرين محقق كه افسسيان را از دريچه روح پولس ن

 . امه بايد به عنوان يك نامه اصيل مورد پذيرش قرار بگيردن. ترين نامه اوسترساله افسسيان آسماني
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  خ نگارشيتار) ج

ي زندان نامگذاري شده است، كه، زندان در آن ها همانند كولسيان، فيليپيان و فيلمون، افسسيان نيز يكي از نامه
يصريه بوده است يا اگر چه بعضي معتقدند كه اين حبس دو ساله پولس در زندان ق )1: 4؛ 1: 3( اشاره شده است

اكثر شواهد به نظر بر نظريه . حتي برخي معتقد هستند كه پولس در هنگام نوشتن افسسيان در زندان نبوده است
ي تازه در ها اين تشابه متن تعليمي و تشابه ايده ).ميالدي 60در حدود ( اشدب ميزنداني شدن اول پولس در روم 
  . را نوشته است ها او اين نامه هند كهد ميذهن پولس رسول به ما توضيح 

 

  موضوعنه و يزم سپ) د

آن را  وانت ميبه معناي چيزي نيست كه ن سرّ. امدن ميموضوع افسسيان چيزي است كه پولس آن را سرّ 
  . شده است مكشوف قتي كه هرگز آشكار نبوده ولي حالتوضيح داد، بلكه حقي

ي ها ند كه يهوديان ايماندار و امتك ميد و اعالم هد مياين حقيقتي واالست كه محتواي كتاب را شكل 
ايشان در حال حاضر در مسيح . ايشان اعضاي كليسا، بدن مسيح هستند. ايماندار حاال در مسيح عيسي يك هستند

  . در آينده ايشان در جالل با او كه سر همه چيز است سهيم خواهند شد. اندي آسماني نشستهها در جاي
  . ودش ميباب افسسيان يافت  سرّ در هر يك از شش

در  در باب اول، سرّ اراده خدا خوانده شده است و به زماني چشم دوخته است كه همه چيز در آسمان و زمين
در جالل او  )، شما13آيه (ي ايماندار ها و امت )، ما11آيه (يهوديان ايماندار  ).10-9آيات (وند ش ميمسيح جمع 

آيات (لطنت خواهند كرد شان با او بر همه جهان به عنوان بدن او پري وي ساي. در آن روز شريك خواهند گشت
22-23.(  

. ندك مياند عنوان باب دوم، اين روند را به وسيله توضيح اينكه يهوديان و امتها به وسيله فيض خدا نجات يافته
ك انسان تازه شدند و چگونه چگونه ايشان در اتحاد با مسيح ي. ايشان چگونه با خدا و با يكديگر مصالحه نمودند

  . ايشان به يك هيكل مقدس براي خدا تبديل شدند كه او به وسيله روحش در آن ساكن شود
آيه ( يدآ ميدر اين باب از سرّ مسيح صحبت به ميان . هدد ميباب سوم، كاملترين توضيح را درباره سرّ به ما 

در اين بدن، امتهاي ايماندار وارث، عضو و سهيم . اشدب يمكه يعني مسيح، سرّ همه ايمانداران كه بدنش هستند  )4
  ).6آيه (هاي خدا هستند وعدهدر 

  ).16-1آيات (تا بلوغ رسيدن آن تاكيد دارد  باب چهارم، بر اتحاد بدن و نقشه خدا براي رشد آن
ليسا الگوي ارتباط بين مسيح و ك ).32آيه ( در باب پنجم، سرّ تحت عنوان مسيح و كليسا خوانده شده است

  .ارتباط بين زن و شوهر ايماندار است
ويد كه به خاطر آن او در زنجير يك ايلچيگر براي آن شده گ ميانجيل سخن  باالخره باب ششم، پولس از سرّ

سعي كنيد تاثير اين اخبار را بر روي امتهاي ايمانداري كه اين نامه برايشان فرستاده شده بود را  ).30، 19آيات ( بود
ايشان نه تنها به واسطه فيض از طريق ايمان نجات يافتند، همانند يهوديان بلكه براي اولين بار ايشان . كنيد تصور

د در هيچ صورت در ش ميايشان تا جائي كه به خدا مربوط . هاي ايشان را كسب كردندجايگاهي مساوي با مزيت
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ايشان مقرر شده بودند تا با مسيح به عنوان بدن و و . قرار نگرفته بودند) يهوديان(تر از ايشان جايگاهي پائين
  . عروس او تاج جالل را بر سر بگذارند و جالل سلطنت او بر جهان را شريك گردند

-پولس رساله )ودش مييوناني آگاپه، محبتي كه از طريق اراده ابراز (. محتواي مهم ديگر افسسيان محبت است

و از فعل و اسم مربوطه بيشتر از هر جاي  ).24: 6 ؛4: 1( هدد مياتمه آغاز كرده و با آن خ اش را با اين مفهوم
 30القدس است، زيرا از آن پس اين نشان دهنده پيش داني روح. ندك ميهايش در افسسيان استفاده ديگر در نامه

د كه خداوند ردنك ميعبادت كنندگان در كليسا از فرمان جنگ عليه تعاليم غلط اطاعت  سال بعد گروه فعال و بزرگ
  ).4: 2مكاشفه (ترك كرده بودند  چونكه محبت نخستين خود را. ما در اين نامه به افسسيان گفته بود

 

  رساله به افسسيان يطرح كل

  )3-1بابهاي ( جايگاه ايمانداران در مسيح. 1

  )2-1: 1( اداي احترام )الف
  )14-3: 1( ستايش خدا توسط پولس براي بركات فيضش )ب
  )23-15: 1( ي و دعاي پولس براي مقدسينشكرگزار )پ
  )10- 1: 2(تجسم قدرت خدا در نجات امتها و يهوديان  )ت
  )22-11: 2(اتحاد ايمانداران يهودي و امتها در مسيح  )ث
  )13-1: 3(پرانتزي در سرّ  )ج
  )19-14: 3(دعاي پولس براي مقدسين  )چ
  )21، 20: 3(حمد و ثناي پولس  )ح

  )6- 4بابهاي (ر خداوند عملكرد ايماندار د. 2
  )6-1: 4(درخواست اتحاد در پيروي مسيحي  )الف
  )16-7: 4(برنامه براي طرز عمل مناسب اعضاي بدن  )ب
  )21: 5 -17: 4(تقاضا براي اخالقياتي تازه  )پ
  )9: 6 – 22: 5(تقاضا براي پرهيزكاري شخصي در خانواده مسيحي ) ت
   )20-10: 6(تشويق كردن نسبت به مبارزه مسيحي  )ث
  )24-21: 6(سالمهاي شخصي پولس  )ج
  

  تفسير

  )3-1بابهاي ( جايگاه ايمانداران در مسيح. 1

  )2-1: 1(اداي احترام ) الف
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توصيف جور دربيايد، ولي از لحاظ اگر چه او از نظر جسماني ممكن است با اين . پولس يعني كوچك 1: 1
اين يعني او به وسيله . ندك ميان رسول عيسي مسيح معرفي او خود را به عنو. روحاني نفوذ او بسيار بزرگ بود

آن ماموريت، موعظه انجيل به امتها و . خداوند قيام كرده، براي ظاهر كردن ماموريتي ويژه گسيل داشته شده است
كه اين  اليسا سر و كار داشتند و از آنجكه افسسيان با ك از آنجا). 9، 8: 3(تعليم حقايق عالي آن راجع به كليسا بود 

رسول بجاست كه پولس خودش را  ،)5: 3(بياء مكشوف شده بود حقيقت براي اولين بار بر رسوالن مقدس و ان
ند با اقتدار بر روي موضوع اوت ميبلكه اين توضيح آن است كه او چگونه . اين امر نشانه غرور نيست. معرفي كند

را به عنوان يك شغل  پولس كار خود. به اراده خدا :منشأ اقتدار او در اين كلمات اظهار شده است. صحبت كند
  ).1: 1الطيان غ(سماني از ابتدا تا انتها بود اين دعوتي آ. اشته بودهيچ انساني او را بر اين كار نگم و انتخاب نكرد

 مردمانيمقدسين، . اشند و ايمانداران در مسيح عيسي نوشته شده استب مينامه به مقدسيني كه در افسس 
اين اسمي است كه به طور ضمني در عهد جديد براي همه ايمانداران تولد . اندكه براي خدا از دنيا جدا شده هستند

اصوال اين كلمه به جايگاه ايمانداران در مسيح اشاره دارد، تا به آنچه كه خودشان . تازه يافته به كار رفته است
براي مثال . چه ايشان هميشه به طور مقدس نباشند در مسيح همه ايمانداران، مقدسين هستند، حتي اگر. هستند

اگر چه از ادامه نامه واضح است كه ايشان زندگي مقدسي  )2: 1اول قرنتيان ( واندخ ميپولس قرنتيان را مقدسين 
  .مقدسين بايد مقدس باشند: ه باشدولي اراده خدا اين است كه عملكرد ما با جايگاه ما مطابقت داشت. ندارند

. كلمه ايماندار يعني وفاداران كه از اين رو توصيفي است از همه مسيحيان واقعي. ران در مسيح عيسيو ايماندا
ولي تعليم اصلي در اينجا اين . البته ايمانداران همچنين بايد وفادار باشند به اين معنا كه ايشان قابل اعتماد هستند

  . ايشان استاست كه ايشان آگاه هستند مسيح عيسي خداوند و نجات دهنده 
هاي هاي دستنويس قديمي كلمات در افسس را خود ندارند، در حالي كه آنها در اكثر نسخهدو مورد از نسخه
نند كه اين يك رساله سيار است، كه براي خوانده شدن در ك ميبسياري از محققين فكر . دستنويس ديگر هستند

. كليساي افسس مشهورترين آن مكانها بوده استهاي محلي مسيحيان در نقاط مختلفي نوشته شده كه  تعاجم
  . خوشبختانه اين مسئله تاثيري بر صحت نامه يا ارزش آن براي ما ندارد

هر كلمه با يك نشانه روحاني پر شده است، . سدر ميسپس نوبت سالم پولس رسول به مقدسين  2: 1
  . نيمك ميبرخالف سالمهاي پوچي كه ما امروزه نثار هم 

خوانندگان پولس به واسطه فيض خدا نجات يافته بودند، . اعدت آسماني براي زندگي روزمرهفيض يعني مس
ولي حاال ايشان به قدرت خدا براي مواجه شدن با مشكالت، ترسها و . شدگان ناشايستلطف او براي گميعني 

  . اين آن چيزي بود كه پولس براي آنها آرزو داشت. زندگي نياز داشتندغمها و رنجهاي 
مقدسين وقتي كه تفئير گرايش دادند تجربه سالمتي با . المتي يعني آرامش روح در همه شرايط متغير زندگيس

ولي روز به روز ايشان به سالمتي با خدا نياز داشتند، يعني به آرامشي كه در ايشان . خدا را به دست آورده بودند
فيليپيان (ريافت كنند همه چيز را در دعا از خدا د د ايشانش ميمستقل از همه شرايط ساكن بود و در نتيجه باعث 

 4 :6 -7.(  
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فقط پس از . اين هميشه ترتيب آمدن اينهاست. خوب است كه توجه داشته باشيم فيض اول آمد و بعد سالمتي
و فقط از طريق قدرت خداست . واند مورد شناخت واقع شودت مياينكه فيض با مسئله گناه برخورد كرد، سالمتي 

  . ندك مياش تجربه ورد سالمتي را در فيضي عالي در همه شرايط متغير زندگيآ مياندار از روزي كه ايمان كه ايم
اينها را در كنار . ردندب مييهوديان كلمه سالمتي را به عنوان سالم به كار . فيض يك كلمه يوناني مخصوص بود

وريم، همچنين آ ميكه ما اينها را با هم به اتحاد در وقتي. هم قرار دهيد تا ما انجيلي براي تمام دنيا داشته باشيم
يهوديان و  –ند ك ميحقيقت كليساي عهد جديد را كه پولس به طور كامل در افسسيان تشريح كرده است، بيان 

  . وندش ميامتهاي ايماندار در بدن مسيح يكي 
براي قرار دادن عيسي مسيح پولس . يدآ ميو سالمتي از جانب خداي پدر و خداوند ما عيسي مسيح .. .فيض

ند و ما ك ميند، چنانكه پدر را حرمت ك مياو پسر را حرمت . هدد ميدر مرتبه مشابه خداي پدر ترديد به خود راه ن
  )23: 5يوحنا (. هم بايد چنين كنيم

مفهومي اگر خود كلمه خدا را در نظر بگيريم، . العاده كلمات خداي پدر نگاه نكنيماجازه بدهيد به تلفيق فوق
اسم پدر از طرفي ديگر از يك شخص صميمي و . ساند به معناي كسي كه ذاتا واال و دست نيافتني استر ميرا 

اين دو را با ضمير ما به هم بپيونديد و ما حقيقي مبهوت كننده خواهيم . ويدگ مينزديك و قابل دسترس سخن 
يابد از طريق با محبت است كه هر كس تولد تازه مي داشت كه خداي واال و بلند مرتبه كه از ازل بوده است، پدري

او به عنوان . عنوان كامل نجات دهنده ما خداوند عيسي مسيح است. رددگ ميايمان به خداوند عيسي فرزند او 
  . چون و چراي ماستارباب بي

ن مسيح، او نبي، كاهن و به عنوا. هدد ميبه عنوان عيسي او ما را از گناه نجات . با همه احقاقي كه او بر ما دارد
  !چقدر اسم او براي هر گوش شنوا آشنا است. پادشاه مسح شده ماست

  
  )14- 3: 1(ولس براي بركات فيضش ستايش خدا توسط پ )ب

رد و يكي ب ميدر ادامه اداي احترام مختصرش، پولس رسول صداي خود را براي پرستش شكوهمند باال  3: 1
ود كه براي ش ميينيم كه از قلبي جاري ب ميدر اينجا ما پرستش را . ندك ميرا ادا از واالترين پرستشهاي عهد جديد 

پولس فعاليت خدا را در نجات از گذشته در ازل تا زمانهاي  )14-3(يات آدر اين . بركات فيض خدا عاشق اوست
ايمانداران  –ازد س ميار و اين لزوما بحث راجع به سرّ اراده خدا را آشك. ندك ميبعد و تا آينده در ابديت بررسي 

  . يهودي و امتها با هم در ميراث پرشكوه سهيم خواهند شد
قلب او به وسيله انند خدا به ايشان بركت داده است كه خونش را در د ميند كه ك مياو با خواندن كساني آغاز 

در زمانهايي مشخص،  .مبارك باد خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح. محبت قابل پرستش و ستايش قرار داده است
در زمانهايي ديگر از عيسي به عنوان پدر نام برده  )46: 27متي (. عيسي به عنوان خدا با خدا نام برده شده است

وانيم به وسيله خ ميما او را مبارك . واندخ ميمتبارك نيز همان كسي است كه مبارك  )30: 10يوحنا (. شده است
  . ازدس ميدولت فيض خودش بر ما مبارك  او ما را به وسيله ريختن. پرستش او

  . در اينجا يك هرم فيض داريم. او ما را مبارك ساخت به هر بركت روحاني در جايهاي آسماني در مسيح
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  بركت
  بركت روحاني 

  هر بركت روحاني
  هر بركت روحاني در جايهاي آسماني

  هر بركت روحاني در جايهاي آسماني در مسيح
همچنين توجه . هر بركت روحاني –ب و دست او چقدر سخاوتمندانه باز هستند توجه داشته باشيد كه قل

ترين راه براي توضيح اين امر، تضاد قرار دادن آن با بركات ساده. داشته باشيد كه اينها بركات روحاني هستند
اده پرجمعيت، در عهد عتيق يك يهودي ايماندار مطيع به وسيله عمر طوالني، خانو. اسرائيل در زير شريعت است

در نقطه مقابل، بركات مسيحيت  )8-2: 28تثنيه (. رفتگ ميمحصول فراوان و حفاظت در مقابل دشمنانش پاداش 
اين درست . روحاني هستند كه اين يعني يا گنجهايي سر و كار دارند كه ناديدني، خراب نشدني و غيرمادي هستند

ي لذت بردند ولي چنانچه شما خواهيد ديد امروه مسيحيان است كه مقدسين عهد عتيق نيز از برخي بركات روحان
  . رندب مياز بركاتي كه در زمانهاي قبل ناشناخته بودند لذت 

به جاي بركات مادي بر روي جايهاي . اللفظي يعني بهشتبركات ما در جايهاي آسمانيست كه به طور تحت
بارت در جايهاي آسماني پنج بار در افسسيان به ع. ودش ميزميني، بركاتي روحاني در جايهاي آسماني نصيب ما 

  : كار رفته است
  .قلمروي بركات روحاني ما 3: 1
  .گذاري مسيحصحنه تاج 20: 1
  . گذاري ما در مسيحصحنه تاج 6: 2
  . هندد ميمحلي كه فرشتگان در آنجا به حكمت خدا كه در كليسا به نمايش گذارده شده است شهادت  10: 3
  . ه منشأ جنگ ما با ارواج شرير استسلطنتي ك 12: 6

هيم، يك توصيف واقعي كتاب مقدسي از جايهاي آسماني به دست د ميما اين متنها را كنار هم قرار وقتي كه 
وضعيت و تجربه ايماندار است به عنوان نتيجه يكي آسماني قلمروي جايهاي : ويدگ ميچنانچه آنگر . وريمآ مي

اين مسيح بود كه از طريق . همه بركات روحاني در مسيح هستند. القدسروحشدنش با مسيح به وسيله تعميد 
هر . حاال آنها از طريق او قابل استفاده و در دسترس هستند. اين بركات را براي ما به دست آورد كارش در جلجتا

ا بايد با مسيح براي دريافت كردن بركات، م. چيزي كه خدا براي يك ايماندار در نظر دارد در خداوند عيسي است
چفر . رددگ مييرد، وارث همه اين بركات گ مياز زماني كه يك انسان در مسيح قرار . ايمان يكي شويمبه واسطه 

در مسيح بودن كه سهم همه نجات يافتگان است يعني شريك شدن در همه كارهايي كه مسيح انجام : ويسدن مي
  . داد، همه چيزي كه او هست و هر چيزي كه او باشد

دو خط مربوط و نزديك به هم از راستي در عهد جديد . در مسيح يكي از عبارات كليدي در افسسيان است
  . راستي جايگاه ايماندار و راستي اعمال او –وجود دارد 
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آناني كه در آدم هستند در گناه . هر كس در اين دنيا يا در آدم است و يا در مسيح. اول، جايگاه ايماندار
هيچ چيز وجود ندارد كه ايشان انجام دهند و خدا را خشنود . راين در مقابل خدا محكوم هستنداشند، بنابب مي

ايشان هيچ ادعايي بر خدا ندارند و اگر ايشان بخواهند آنچه را كه اليقش . بسازند يا لطف او را به دست بياورند
  . هستند دريافت كنند، براي ابد هالك خواهند شد

بلكه او را . ندك مييابد، خدا ديگر به او به عنوان فرزند محكوم آدم نگاه نرايش ميوقتي كه يك شخص تفئير گ
ايماندار گناهكار مورد پذيرش . مهم است كه ما اين را ببينيم. ذيردپ مييند و او را برپايه همان اصل ب ميدر مسيح 

مسيح است در مقابل خدا به  وقتي كه او در. چون او در مسيح استنيست، به خاطر آنچه كه خودش هست، بلكه 
و او از لطف الهي و پذيرش مسيح تا زماني كه او پذيرفته باشد يعني . اشدب ميلباس پذيرش خود مسيح ملبس 

  . ابديت لذت خواهد برد
عملكرد  –ولي اين تصوير روي ديگري دارد . پس جايگاه ايماندار آن جايگاهي است كه او در مسيح دارد

حاال اراده خدا اين . جايگاه او عالي است ولي عملكرد او نه. اشدب ميزي است كه او خودش اين آن چي. ايماندار
اين عملكرد تا زماني كه او به آسمان نرود كامل نخواهد . است كه عملكرد او نيز هميشه مطابق با جايگاهش باشد

  . وي زمين است ادامه بيابددن بايد تا زماني كه او بر ر)ولي روند تقديس، رشد و به شباهت مسيح درآ. شد
  )14: 10عبرانيان (. ايمانداران كامل هستند

  )48: 5متي (. ايمانداران بايد كامل باشند
  )2: 6روميان (. ايمانداران براي گناه مرده هستند

  )11: 6روميان (. ايمانداران بايد خود را براي گناه مرده انگارند
  )9: 2اول پطرس (. ايمانداران امت مقدس هستند
  )15: 1اول پطرس (. ايمانداران بايد مقدس باشند

  . اولين عبارت با جايگاه سرو كار دارد و دومين با عملكرد
 –جايگاه ما  )3- 1بابهاي (: ود كه مشابه اين حقيقت هستندش مينامه پولس به افسسيان به دو قسمت تقسيم 

اولين قسمت با تعليم سرو . ه بايد خودمان باشيمآنچه ك –عملكرد ما  )6-4بابهاي (. آنچه كه ما در مسيح هستيم
در سه باب اول جايگاه ما اغلب به وسيله عباراتي نظير در مسيح، در مسيح عيسي، در . كار دارد و دومي با وظيفه

در سه باب آخر، عبارت در خداوند اغلب براي اظهار كردن مسئوليت ايماندار در . او و در آنكه توصيف شده است
به شخصي خيلي خوب گفته است كه اولين قسمت نامه ايماندار در بهشت . شده است ح خداوند استفادهقبال مسي
  . شد، در حالي كه قسمت آخر او را در آشپزخانهك ميتصوير 

  . حاال ما آماده بررسي كردن بعضي از بركات روحاني در جايهاي آسماني در مسيح هستيم
چنانكه ما را پيش از بنياد عالم . ناسيمش ميآن را به عنوان برگزيدگي  معموالًدر اول چيزي هست كه ما  4: 1

  . عيب باشيمدر او برگزيد تا در حضور او در محبت مقدس و بي
سپس سيماي جايگاه حقيقت را . او ما را برگزيد: به حقيقت مثبت برگزيدگي در اين كلمات نگاه كنيد اوالً

و كار خداوند عيسي است كه همه اهداف خدا براي قومش به انجام  از طريق شخصيت: اشدب ميداريم كه در او 
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زمان گزينش خدا با عبارت پيش از بنياد عالم بيان شده است و هدف آن اين است كه ما در محبت . سندر مي
 ولي )2: 3اول يوحنا (. درك نخواهد شد تا هنگامي كه ما در آسمان باشيم اين هدف كامالً. عيب باشيممقدس و بي

  . نيم ادامه بيابدك ميروند آن بايد تا هنگامي كه ما بر روي زمين زندگي 
  . خداوند، مرا حاال مقدس بگردان كه اين هدف نهايي تو براي من است، آمين: دعا

آنچه را كه كتاب مقدس در  كامالًند، بنابراين ما بايد ك ميآموزه برگزيدگي مشكالتي جدي در ذهن بشر ايجاد 
  . را بررسي كنيم )هدد ميو ن(هد د ميما تعليم اين باره به 

و  )13: 2دوم تسالونيكيان . (انها را براي نجات برگزيده استهد كه خدا انسد مياول، كتاب مقدس به ما تعليم 
كتاب مقدس تعليم  )2: 1اول پطرس (. ند كه بر طبق پيشداني خدا برگزيده شدندك ميايمانداران را كساني معرفي 

نوند ش ميآناني كه . وانند بدانند كه آيا برگزيده هستند و اين به وسيله جوابشان به انجيل استت ميمردم هد كه د مي
   )7-4: 1اول تسالونيكيان (. ورند برگزيده هستندآ ميو ايمان 

اين حقيقت كه . هد كه خدا انسانها را برگزيده تا از دست بروندد مياز طرفي ديگر كتاب مقدس هرگز تعليم ن
اند تا نجات يابند به طور تلويحي بدين معنا نيست كه خدا به طور دلبخواهي بقيه را محكوم ضي برگزيده شدهبع

ولي او  ).كه البته هيچكس اليق آن نيست(. ندك مياو هرگز انسانها را كه اليق نجات هستند محكوم ن. خواهد كرد
هد او از ايشان به عنوان د ميرگزيدگان را توضيح وقتي كه پولس ب. هدد ميكساني را كه بايد محكوم شوند تجات 

شدگان ولي وقتي كه به گم )23: 9روميان (. ويدگ ميظروف رحمتي كه آنها را قبل از جالل مستعد نمود سخن 
خدا ظروف  )22: 9روميان (. ظروف غضب كه براي هالكت آماده شده بود: ويدگ ميند به سادگي ك ميرجوع 

ايماني خودشان ايشان آن را به وسيله بي: ده كرد ولي انسانها را براي هالكت آماده نكردرحمت را براي جالل آما
  . برخود وارد آوردند

واند هر چه او را پسند آيد ت مياو حاكم مطلق است، او . هد كه خدا، خدا باشدد ميآموزه برگزيدگي اجازه 
  انجام دهد 

اگر مردم را به حال خود بگذاريد همه ايشان از بين . يدآ مياگر چه هرگز انجام كاري ناعادالنه او را پسند ن
  آيا خدا حق دارد به بعضي از ايشان بخشش نشان دهد؟ . خواهند رفت

هد، همچنين د ميهمان كتاب مقدس كه برگزيدگي حاكمانه را تعليم . ولي اين داستان، طرفي ديگر دارد
از آموزه برگزيدگي به عنوان عذري براي نجات نيافتن  واندت ميهيچكس ن. هدد ميمسئوليت بشر را نيز تعليم 

، روميان 24: 5 ؛36: 3 ؛16: 3يوحنا (. هدد ميخدا پيشنهادي شرافتمندانه براي نجات به همه انسانها . استفاده كند
اين از . واند به وسيله توبه از گناهانش و ايمان آوردن به خداوند عيسي مسيح نجات بيابدت ميهر كس  )13، 9: 10

رو اگر كسي هالك شود، اين بدين خاطر است كه خودش انتخاب كرده است و نه بدين خاطر كه خدا خواسته 
  . است

حقيقت اين است كه همان كتاب مقدس برگزيدگي و نجات و آزادي را براي همه كساني كه آن را دريافت 
پدر به من عطا كند، به جانب من آيد و هر هر آنچه «: وندش ميآموزه در يك آيه يافت هر دو . هدد ميكنند تعليم 
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اميت خدا در برگزيدگي اولين قسمت آيه از ح .)37: 6يوحنا ( »من آيد، او را بيرون نخواهم نمودكه به جانب 
  . ندك ميقسمت پاياني، رحمت و بخشش را براي همه گسترده . ويدگ ميسخن 

را انتخاب كند ولي نجات را به همه اي واند عدهت ميچگونه خدا . ودش مياين سبب بروز مشكلي در ذهن بشر 
بهترين خط مش براي ما معتقد بودن به . انسانها عرضه كند؟ رك و راست بگوئيم اين يك سر است و نه براي خدا

حقيقت بين برگزيدگي و اراده آزاد . هدد ميهاست، چونكه كتاب مقدس هر دوي اينها را تعليم هر دوي آموزه
  : ندك مينليكي اينطور خالصه . جي. دبليو. ود، بلكه در هر دوي اينهاش يمانساني يافت ن

هاي مقدس يافته و آزادي و عرضه جهاني رحمت همگي در نوشتهحاكميت آسماني، مسئوليت بشري 
  . وند و اگر چه ما قادر به هماهنگ كردن اينها با منطق نيستيم، همه اينها بايد جائي در ذهن ما داشته باشندش مي

اگر چه از لحاظي به برگزيدگي مربوط . دومين بركت روحاني از گنجينه فيض خدا، پيش تعييني اوست 5: 1
ولي پيش . شدك ميبرگزيدگي، گزينش مردم توسط خدا را براي نجات به تصوير . ود ولي مشابه آن نيستش مي

خانواده او به عنوان پسران مورد يابند، همچنين در دا تصميم گرفت همه كساني كه نجات ميتعييني يعني كه خ
وانست ما را بدون اينكه پسرانش شويم نجات دهد، ولي او برگزيد كه هر دوي اينها را ت مياو . پذيرش قرار گيرند

  . برايمان به انجام برساند
از  او ما را در محبت: نندك ميمتصل  اين صورتها دو كلمه آخر باب چهار را با باب پنج به بسياري از ترجمه

  . پيش را تعيين نمود
  . مايدن مياين به ما محبت اصيلي را كه موجب شد خدا با ما اين چنين با فيض رفتار كند يادآوري 

ما حقيقت پرشكوه پسرخواندگي خود را در اين عبارت داريم، كه ما را از قبل تعيين نمود تا او را پسر 
رفتن ايماندار در خانواده الهي به عنوان يك پسر بالغ با يعني قرار گ در عهد جديد پسرخواندگي. خواننده شويم

روح پسرخواندگي در درون ايماندار كاشته شده و او از روي  )7-4: 4غالطيان (همه مزايا و مسئوليتهاي پسر بودن 
  )15: 8روميان (. ندك ميغريزه خدا را پدر خطاب 

گناه بوديم در جايگاه نزديك و ا زماني كه در خدا هرگز ما را ت. پسرخواندگي ما به وساطت عيسي مسيح است
بنابراين خداوند عيسي به زمين آمد و به وسيله مرگ، مدفون شدن و قيام خود مسئله گناه را . عزيز نزد خود نياورد

واند ما را ت ميپايان قرباني او بر جلجتا است كه خدا بر پايه عدالت آن اين ارزش بي. برداشت تا خدا خشنود گردد
انگيزه حاكميت مطلق او در پشت پيش . اشدب ميو همه اينها برحسب خشنودي اراده او . عنوان پسران بپذيرد به

چرا او اينكار را انجام داد؟ به سادگي چونكه اين او را : هدد ميما جواب اين امر به سوال . تعيين شدن ما قرار دارد
پسرانش به دور او جمع شوند و تصوير يگانه پسر  هموقعي كوانست خشنود بشود تا ت مياو ن. اختس ميخشنود 

  . حبيبش را شكل داده و با او و همشكل او تا ابد بمانند
چنانچه پولس اول در بهر . جالل فيض خود كه ما را به آن مستفيض گردانيد در آن حبيببراي ستايش  6: 1

فرو رفت، اين تفكر خود را با اين  فيض خدا مبني بر انتخاب ما و سپس در پيش تعيين ما به عنوان پسرانش
-يك اظهار تعجب نفس. ند كه اين امر در آن واحد، يك توصيف، تحسين و اظهار تعجب استك ميبرگردان تاييد 

يك توصيف است راجع به هدف و نتيجه رفتار پرجالل خدا . نفس زدني مقدس براي بركات پرشكوه چنين فيضي
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 »مجاني«او  –به درجات فيض او توجه كنيد . تا به ابد بايد پرستيده شود نظيرياو براي چنين لطف بي. در فيضش
برحسب خشنودي باالخره، اين امر يك تحسين  –كامل فيض او . براي ما –ما را پذيرفت كه اين از فيضش بود 

ار را انجام اجازه بدهيد پيش از آنكه جلوتر برويم اين ك. او را براي فيض پرجاللش بپرستيم: ويدگ ميپولس . است
  !دهيم

  . العاده استمتبارك باد خدايي كه همه راههايش فوق
  خصلتهاي ملكوتي خود را ظاهر كن

  و جالل نوراني فيض خود را 
  رخشندد مياز جالل تو، خالئق 

  خدائي بخشنده مثل تو كيست؟ 
  ساموئل ديويس- ي پرجالل و مجاني مثل تو دارد؟ يا چه كسي فيض

به حقيقت بعدي كه فديه باشد  نيمك ميآور نقشه ازلي خدا را بررسي سريع و حيرت وقتي كه جلو رفتن 7: 1
شديم و به حيات آزادي وارد اين امر به ما سيماي كار مسيح را كه به وسيله آن ما از اسارت گناه آزاد . سيمر مي

خون او بهاي . ايمشده ما فديه »ايمدر او فديه يافته«خداوند عيسي فديه دهنده ماست . هدد ميشديم توضيح 
  . آزادسازي ما است

مسيح بايد . اين يعني از ثمران آن است. آمورزش همان فديه نيست. يكي از نتايج فديه آمرزش گناهان است
و چگونه . اين بر روي صليب به انجام رسيد. اختس ميراضي  كامالًقبل از اينكه گناهان ما آمرزيده شوند، خدا را 

  واند كار خود را شروع كندت ميواند بطلبد و بخشش ت مييز بيشتري نعدالت سفت و سخت چ
به اندازه دولت فيض او، اگر ما بتوانيم دولت جالل  :مقياس آمرزش ما در قالب اين كلمات داده شده است

س پ! كران استفيض او بي. وانيم تخمين بزنيم كه خدا چقدر ما را بخشيده استت ميخدا را اندازه بگيريم، سپس 
  ! اشدب ميپايان بخشش او نيز بي

خدا . ولي اين همه چيز نيست. او بر طبق فيض خود بود كه ما را برگزيد، از پيش تعيين نمود و فديه داد 8: 1
ها اين يعني كه او به شكلي پرجالل ما را در نقشه. آن فيض را به فراواني در هر حكمت و فطانت به ما عطا فرمود

هاي او براي كليسا و او آرزو دارد كه ما بصيرت و درك و بينش نسبت به نقشه. ده استو اهداف خود شريك كر
او ما را به اطمينان خود خوانده است و به ما هدف واالي خود را براي مسير تاريخ و بنابراين . جهان داشته باشيم

  . مكشوف كرده است
ريق آن همه حكمت و فطانت را به ما كه خدا از طهد د ميپولس حاال روش به خصوصي را توضيح  9: 1

حقيقتي پرشكوه  –اشد ب مياين محتواي غالب بر، رساله . شناساندن سر اراده خود به ماارزاني داشته است يعني 
ناشناخته بوده و  قبالًاين يك سر است نه بدين معنا كه مرموز است، بلكه رازي مقدس كه . راجع به مسيح و كليسا

ريزي شده بود، جدا از نقشه پرشكوهي كه در اراده حاكميت خدا طرح. شوف گرديده استحاال به مقدسين مك
اين . و ركن اصلي اين نقشه خداوند عيسي مسيح است. او بوداين برحسب خشنودي . تاثيرات خارجي آن است

  . ودش ميبه وسيله عبارتي كه در خود عزم نموده بود مكشوف 
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هد و در اين باب او به طور مخصوصي به د مياجع به سر اراده خدا ارائه حاال پولس جزئيات بيشتري ر 10: 1
  . اباندت مينور بيشتري بر سيماي اين سر  3و  2باب . ندك ميسيماي آينده اين سر فكر 

كمال  »اعمال يا اجرا، يوناني اويكونوميا«وان يافت، انتظام ت ميدر عبارت زماني كه پولس در نظر دارد را 
-مسيح به عنوان شاه شاهان و رب ي كهنيم، زمانك ميما اين زمان را در اشاره به سلطنت هزار ساله درك . زمانها

خدا يك طرح يا نقشه خاصي براي اجرا در آخرين دوره تاريخ بشر بر . ردد تا سلطنت كندگ مياالرباب به زمين بر
  . روي زمين دارد

ن سلطنت هزار ساله، همه چيز در آسمان و همه چيز در در زما. اين نقشه جمع كردن همه چيز در مسيح است
اي كه حاال از نزد خاصانش رد شده، در آنوقت خداوند متعال همه و دهندهنجات. زمين در مسيح جمع خواهند شد

قرار دادن مسيح باالي همه چيز در ملكوت، چه در  –اين هدف خدا است . مورد پرستش همه جهان خواهد بود
  . زمين آسمان و چه در

ود، همه چيز خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمين ش ميوسعت حكمراني مسيح در اين كلمات يافت 
در نبوت اشعيا ما تصوير زيبايي از سلطنت . هرگز شناخته نشده بود قبالًاين رازي است كه : ويسدن ميبلت . است

ايم؟ آيا اين ر ساله مسيح بر آسمان را بر فراز آن ديدهولي آيا هرگز سلطنت هزا. هزار ساله بر زمين را شاهد هستيم
است بايد در انسان جالل  توسط اشعيا گفته شده بود كه همه چيز خواهد آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمين

  جمع شوند؟  »مسيح«يافته 
هم مخلوط شده و اينها با . ودش ميبعضي وقتها براي دفاع از نظريه غلط نجات همه جهاني استفاده  10آيه 

ولي اين با متن . اند كه بر طبق آن همه چيز و همه كس بايد در مسيح احيا و با او صلح يابنداي را پديد آوردهنظريه
  !ند، نه از نجات دنياك ميپولس دارد راجع به فرمانروايي بر دنيا صحبت . ما بيگانه است

در ارتباط . ويدگ ميسخن  12و  11ران يهودي در آيه هاي حياتي سر موجود ميان ايماندايكي از نقشه 11: 1
  . ندك ميتركيب  14و سپس او اينها را در آيه  13با ايمانداران امتها در آيه 

حق ايشان در سهيم شدن بر . ايمويسد كه ما نيز در وي ميراث او شدهن ميپولس در مورد مسيحيان يهودي تبار 
ند كه ك ميميراث در اينجا به زماني اشاره . ه خاطر يكي بودنشان با مسيحهاي ملي ايشان نيست، بلكه بپايه مزيت

  . آور به عنوان بدن مسيح، عروس برّه جمع خواهند شدايشان و همه ايمانداران حقيقي در يك دنياي شگفت
شده  مزايا و بركات به وسيله اراده حاكمانه خدا انتخاباين مسيحيان يهودي تبار از ازل براي اين جايگاه 

  . ندك ميچنانكه پيش معين گشتيم بر حسب قصد او كه همه چيزها را موافق راي اراده خود . بودند
رد كه به ك مياو به بقيه وفادار يهوديان فكر . هدف اين پيش تعييني اين بود كه ايشان جالل او را بستايند 12: 1

اكثريت قوم . براي يهوديان موعظه شد خبرخوش اول. هندد ميانجيل در روزهاي اوليه مسيحيت پاسخ مثبت 
بازگشت ثانوي . پولس يكي از آنها بود. ولي بقيه وفادار به خداوند عيسي ايمان آوردند. اسرائيل آن را رد كردند

  . نجات دهنده به زمين متفاوت خواهد بود
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- يگانه خود نوحه گري براي پسرسپس قوم اسرائيل بر او كه نيزه زند خواهند نگريست و براي او مثل نوحه

و همچنين همگي اسرائيل نجات خواهند يافت، چنانكه مكتوب است كه از  )10: 12زكريا (. گري خواهند نمود
  )26: 11روميان (. ديني را از يعقوب خواهد برداشتاي ظاهر خواهد شد و بيصيهون نجات دهنده

به . يح قبل از بقيف قوم اعتماد كرده بودندپولس و مسيحيان هم عصر او كه از پيش زمينه يهودي بودند، به مس
  . ندك ميوديم استفاده ب ميكه اول اميدوار به مسيح .. .خاطر همين است كه او از عبارت ما

بقيه قوم، بر روي زمين تحت سلطه ملكوت . آناني كه اميدوار به مسيح بودند با او بر دنيا سلطنت خواهند كرد
  . وندش مياو 

ود كه غيريهودي متولد ر ميايمانداراني كه يهودي متولد شدند گذشته و به سراغ آناني حاال پولس از 13: 1
يابند، در سر اراده ديني نجات ميآناني كه از بي. هدد مياو اين امر را با عوض كردن ضمير ما به شما نشان . اندشده

پولس رسول در اينجا قدمهايي را كه  و بنابراين. درست مثل يهوديان تفئير گرايش يافته. خدا سهيم خواهند شد
  . ندك مييمايند رسم پ ميافسسيانو ديگر امتها در يكي شدن با مسيح 

ايشان در ابتدا كالم . ايشان از روح قدوس وعده مختوم شدند. به مسيح ايمان آوردند. ايشان انجيل را شنيدند
نجات از طريق ايمان به خداوند عيسي مسيح اين اساسا به خبر خوش . راستي، يعني بشارت نجات خود را شنيدند

  . هدد ميتر همه تعاليم مسيح و رسوالن را نشان ولي در مفهوم گسترده. اشاره دارد
خداوند عيسي ركن اصلي و . ايشان با شنيدن اين پيغام به وسيله عملي داوطلبانه ايمان به مسيح متعهد شدند

يابند، از روح قدوس وعده ايشان، به محض اينكه نجات مي. ودش مينجات تنها در او يافت . حقيقي ايمان ماست
اي كه بر طبق آن او به خدا تعلق دارد و اين يعني هر ايماندار حقيقي روح خدا را به عنوان نشانه. وندش ميمختوم 

چنانچه . يابدبدن جالل يافته را ب ي كهند تا زمانك مياينكه او به وسيله خدا محفوظ نگاه داشته خواهد شد دريافت 
القدس ساكن در ما روح. در مسائل شرعي، يك مهر نشانه امنيت و مالكيت است در مسائل ملكوتي نيز چنين است

. ندك ميو حفاظت ما را تا روز رستگاري تضمين  )20-18: 6اول قرنتيان (. ندز ميبرچسب مالكيت خدا را بر ما 
القدس است، اوال او روح. قدوس وعده نام برده شده است روحاز مهر ما در اينجا تحت عنوان  )30: 4افسسيان (

 ؛28: 2يوحنا (. او توسط پدر وعده داده شده بود. سپس او روح وعده است. اشدب مياين چيزي است كه خود او 
ي هايند كه همه وعدهك ميبه عالوه او تضمين  )٧: 16يوحنا (. و به وسيله خداوند عيسي نيز )14: 1اعمال رسوالن 

  . هد تحقق خواهند يافتد ميكه خدا به ايماندار 
  : ندك ميهاي تثليث در اين نامه را عنوان يكي از معدود نشانه 13آيه 

  )13آيه (القدس ، خداي روح)7آيه (، خداي پسر )3آيه (خداي پدر 
 13در آيه را با ضمير شما  12و  11او ضمير ما در آيات . ندك ميپولس مجددا ضمير خود را عوض  14: 1

بدين وسيله او متن را آماده توضيح كاملتري راجع به آنچه . را بسازد 14آيه  )ملكيصفت (ادغام كرد تا ضمير ما 
اتحاد با ايمانداران يهودي و امتها يك ارگان جديد يعني كليسا را تشكيل  –خواهد نوشت كرد  3و  2كه در باب 

  . داد
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ند بقيه بركات نيز به ما خواهد ك مياين يك بيعانه است كه تضمين . القدس تضميني از ميراث آينده ماستروح
  . مثل آن نيست كامالًاين بيعانه مثل پرداخت كامل است ولي در كل . رسيد

او . هاي ما در مسيحند به ظاهر كردن بعضي از گنجك ميالقدس شروع يابيم روحبه محض اينكه ما نجات مي
وانيم مطمئمن باشيم كه او به ما همه ميراثمان را خواهد داد؟ ت ميولي ما چگونه . هدد ميبه ما بيعانه جالل آينده را 

  . اشدب ميالقدس ضمانتي جدي خود روح
او به طور جدي ميراث محفوظ . ند كه ما براي ميراث خود محفوظ خواهيم ماندك مياو همانند مهري تضمين 

تضمين به فديه ابدي ما اشاره دارد، . ست تا جالل او ستوده شودالقدس بيعانه ميراث ما اروح. دك ميما را ضمانت 
ولي منظور پولس از فداي . فداي آن ملك خاص بسيار جدي استنقش روح براي . چنانچه بيعانه به نتيجه نهايي

  ملك خاص چيست؟ 
ارث ا و همما ورثه خد: همه ثروت خدا از طريق خداوند عيسي مال ماست. شايد منظور او ميراث ما باشد. 1

. دنيا با ورود گناه، آلوده شده و نياز به احيا و تازگي دارد )23- 21: 3اول قرنتيان  ؛17: 8روميان ( .با مسيح هستيم
وقتي كه مسيح براي سلطنت به زمين برگزدد، اين خلقت ناالن از اسارت فساد آزاد  )23: 9عبرانيان  ؛20: 1كولسيان (

  )22-19: 8روميان (. خدا نائل خواهد گرديد شده و به آزادي پرجالل فرزندان
وريم نجات آ ميايمان  ي كهروح و جان ما زمان. واند به معني بدن ايماندار باشدت ميعبارت ملك خاص . 2

يريم، ثابت م ميويم و ش مي، پير اين حقيقت كه ما رنج برده. اشدب مييابند، ولي رهايي بدنهاي ما هنوز در آينده مي
بدنهاي ما تازه  )18- 13: 4اول تسالونيكيان (وقتي كه مسيح برگردد، . نهاي ما هنوز فديه نشده استند كه بدك مي

و براي هميشه رها  كامالًسپس بدنهاي ما  )21: 3فيليپيان (. وانند به شكل بدن پرجالل او درآيندت ميشده و 
  )23: 8روميان (. ردندگ مي

در اين مورد  )قوم خاص او 9: 2اول پطرس (. اره داشته باشدواند به كليسا اشت ميباالخره، ملك خاص . 3
ند كه در زمان حاضر شدن مسيح در كليساي پرجالل خودش كه بدون ك ميرهايي همچنين به شور و شعفي اشاره 

بعضي معتقدند در اين نظريه، ثروت خود خدا  )27: 5افسسيان (. ودش ميهيچ لك يا چروكي خواهد بود، ايجاد 
  . اشدب ميين عهد عتيق نيز شامل مقدس

نقشه . جالل او ستوده خواهد شد –مشابه خواهد بود  ها را كه ما قبول كنيم، نتيجه نهاييهر كدام از اين نظريه
بار در اين باب  3. العاده خدا براي بشر او را جالل خواهد داد و او تا ابد مورد پرستش قرار خواهد گرفتفوق

  . ل خدا را كه به خاطر آنها بايد مورد حرمت و جالل واقع شود را عنوان كردپولس هدف و نتيجه همه اعما
  )6آيه (. فيض خودبراي ستايش جالل 

  )12آيه (. تا از ما جالل او ستوده شود
 )14آيه (. تا جالل او ستوده شود

  )23-15: 1(. براي مقدسين شكرگزاري و دعاي پولس. پ
انگيز برنامه خدا را از ، پولس مسير هيجان)!ه در يوناني يك جمله استك( 14تا  3در متن قبلي، از آيه  15: 1

آرزوي بزرگ او براي انجام اين كار بود كه ايمانداران، بركات پرجالل خود در مسيح را . ازل تا ابد بررسي كرد
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به همه  بنابراين، اين مقدمه. هد تا او سر همه خلقت باشدد ميبشناسند و قدرت عظيمي كه مسيح به كليسا 
توضيح داده  14 – 3هد اشاره دارد چنانچه در آيات د ميكه خدا براي اعضاي بدن مسيح انجام داده و  كارهائي

  . شده است
اين زماني بود كه پولس چنين . من خبر ايمان شما را در عيسي خداوند و محبت شما را با همه مقدسين شنيدم

بابت ثروتهاي بركات روحاني كه توضيح داده بود اطمينان داد و اطالعاتي را دريافت كرد و به خوانندگانش از 
محبت ايان با همه . نجات را به زندگي ايشان آوردايمان ايشان به خداوند عيسي معجزه . براي ايشان دعا كرد

  . مقدسين نشان دهنده واقعيت تفعير گرايش ايشان است
ي كه منحصرا براي افسسيان نوشته شده است نگاه اآن محققين كتاب مقدس كه به اين نامه به عنوان نامه

پولس در اينجا از شنيدن خبر ايمان خوانندگانش صحبت . نندك مينند، از اين آيه به عنوان شاهد استفاده ك مين
. سال را در افسس سپري كرده بود 3ولي او حداقل . كه گوئي او هرگز ايشان را مالقات نكرده است –ند ك مي

هاي متعدد عبادتي كليساي محلي كه افسس گيري كردند كه نامه به گروهايشان بنابراين آيه نتيجه )31: 20اعمال (
  . تنها يكي از آنها بوده است نوشته شده است

ينيم ب ميبراي مثال، ما . واند تاثيري داشته باشدت مييريم نگ ميخوشبختانه، اين مسئله بر درسي كه ما از اين آيه 
از ما خواسته نشده است كه به . ايمان شما در خداوند عيسي: ن ركن حقيقي ايمان حاضر استكه خداوند به عنوا

ايمان نجات بخش در مسيح قيام كرده و جالل يافته در دست راست . يك عقيده، كليسا يا مسيحيان ايمان آوريم
  . اشدب ميخدا 

محبت ما نبايد فقط محدود به . ارددرس ديگري در اين عبارت محبت شما براي همه مقدسين براي ما وجود د
پيرواني باشد كه در اطرافمان هستند، بلكه بايد براي همه كساني كه با خون مسيح شسته شده و ايماندار هستند 

  . بجوشد
ويند كه ايماند دارند ولي سخت گ ميود، بعضي مردم ش ميسومين درسي كه در تركيب ايمان و محبت يافت 

ديگران ادعاي محبت زيادي دارند ولي نسبت به ضرورت ايمان در . حبتي يافت كنيماست كه در زندگي ايشان م
  . مسيحيت حقيقي نداي تعليم و نداي زندگي كردن با هم است. تفاوت هستندمسيح بي

ند خداوند را براي وجود ايشان شكر كرده و براي ايشان ك ميايمان و محبت ايمانداران پولس را مجبور  16: 1
  : ويسدن مياسكورجي به خوبي . عا كنددوقفه بي

شكرگزاري براي . شكرگزاري براي پايه ايشان سرجاي خودش بود ولي دعاي خير براي بناي ايشان بلند شد
شكرگزاري براي عمل ايشان در تجربه و دعا . در گذشته كسب شده، ولي دعا براي پيشرفت در آينده ي كهچيزهائ

  . نبراي عملي شدن هدف خدا براي ايشا
در حقيقت در اين نامه از اين مسائل زياد يافت . چه بركتي دارد نگاه كردن به زندگي دعائي اين مرد خدا 17: 1

. براي قدرت روحاني 21-14: 3در . در اينجا دعا براي روشنائي روحاني است .21-14: 3در اينجا و در  –ود ش مي
وقفه است و مشخص و ي در هر دو مورد دعاي پولس بيول. در اينجا دعا به خدا خطاب شده و در آنجا به پدر
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در اينجا دعا خطاب به خداي خداوند ما عيسي مسيح كه پدر ذوالجالل است، . مناسب در جهت نيازهاي مردم
  : واند به اين معني باشد كهت ميعبارت پدر ذوالجالل . اشدب مي

  . منشاء يا آفريننده همه جالل. 1
  ن اوستهمگي كه همه جالل از آ. 2
  . پدر خداوند عيسي كه تجسم جالل خدا بود.3

القدس روح .يابد كه خدا روح حكمت و كشف را در معرفت خود به شما عطا فرمايددعا بدين شكل ادامه مي
كه هر ايمانداري در خود روح را دارد  آنجاولي از  )10: 2اول قرنتيان (و كشف  )2: 11اشعيا (. روح حكمت است

القدس را بيابند، بلكه تا ايشان ميزان بخصوصي از د دعا كند كه خوانندگانش شخصيت روحوانت ميپولس ن
  . روشنايي را از او دريافت كنند

پولس به آگاهي معمولي فكر . كشف با انتقال دانش سر و كار دارد، حكمت با استفاده مناسب از زندگي ما
واهد كه ايمانداران ، دانش و خ مياو . از او )فوسيساپيگ: يوناني(ند، بلكه از آگاهي و دانش بخصوصي ك مين

واند به وسيله توانايي عقالني به دست ت ميدانشي كه ن –شناختي عميق، روحاني و تجربي از خدا داشته باشند 
  : هدد ميديل توضيح . بيايد، بلكه فقط به وسيله خدمت مجاني روح

ولي پولس دعا كرد كه روح . اندال هرگز مسيحي نبودهاين مسيحيان افسسي يا نور آسماني را داشتند يا اص
تر كند كه قدرت ملكوتي و محبت در ساكن است، روياي خود را بر ايشان واضحتر و قوي ملكوتي كه در ايشان

و شايد در اين روزها كه انسانها به چنان كشفيات سريعي از قلمروهاي ديگر فكر، . ايشان بيشتر و كاملتر ظاهر شود
يابند، تنها نياز استثنايي كليسا براي دعا اين است كه جذاب و بسيار جالب حتي براي مسيحيان دست مي كشفيات

اگر او به سوال ايشان جواب دهد ما ديگر به وسيله دانشي كه مربوط به . خدا به ايشان روح كشف و حكمت بدهد
يرفاني چيزهاي ابدي و ناديدني ظاهر اين به وسيله جالل غ. ودش ميچيزهاي زودگذر و ديدني هستند مبهوت ن

  . رددگ مي
و هدف، شناخت كامل از . القدس استكانال همانا روح. ما ديديم كه منشاء روشنايي روحاني خداست 18: 1

  )ترجمه جديد كينگ جيمز(. تا چشمان دل شما روشن گردد: سيمر ميحاال ما به اين ارگان نور . خداست
هاي ملكوتي به عقل ما بستگي ندارد هد كه درك مناسب از واقعيتد ميم اين عبارت بخصوصي به ما تعلي

ود ش ميمكاشفه خدا به كساني داده . ذهن استاين مسئله تاثيرگذاري درست مثل مسئله . بلكه به قلب حساس ما
اگر چه ما  ود چونكهش مياي براي هر ايمانداري العادهاين امر باعث باز شدن راههاي فوق. كه او را دوست دارند

  . وانيم قلب با محبتي داشته باشيمت ميباال نيستيم، ولي همگي ما  ZQ همگي داراي
  : مايدن ميسپس پولس سه حوزه مخصوص شناخت آسماني كه او براي مقدسين آرزو دارد را مشخص 

  . اميد دعوت او. 1
  . دولت جالل ميراث او در مقدسين. 2
  . ايمن آوردهقدرت فزاينده او براي ما كه ايما. 3
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اين يعني سرنوشت نهايي كه او براي ما در هنگام دعوت كردن از ما در . ندك مياميد دعوت او به آينده اشاره 
ما بايد به عنوان . ود كه ما بايد با مسيح و مثل او تا ابد باشيمش ميهمچنين شامل اين حقيقت . ذهن داشته است

ما براي اين اميدوار هستيم نه به اين . عنوان عروس وي سلطنت كنيم فرزندان خدا در جهان مجسم شده و با او به
مفهوم كه هيچ شكي راجع به آن وجود ندارد، بلكه زيرا اين چهره نجات ماست كه در آينده خواهد بود و آنچه كه 

  . ما منتظرش هستيم
به طريقي كه پولس . نددولت جالل ميراث او در مقدسين دومين كران بزرگ براي ايماندار است تا مستقل شو

  : ند تا تاثير عظمت و شكوه آن را ايجاد نمايد توجه كنيدك ميرا يكي پس از ديگري عنوان كلمات 
  ميراث او 

  ميراث او در مقدسين
  دولت جالل ميراث او در مقدسين

را عنوان  دو راه ممكن براي فهميدن اين مسئله وجود دارد و هر دوي آنها چنان با معنا هستند كه ما هر دو
  . نيمك مي

و  14: 2در تيطس . ندك مينظير نگاه بر طبق اولي، مقدسين ميراث او هستند و او به ايشان به عنوان گنجهاي بي
چون و چرائي اين مطمئنا نمايانگر فيض بي. اندايمانداران به عنوان قوم خاص او توصيف شده 19: 2اول پطرس 

نند كه او ك مييابند و جايي را در قلب خدا اشغال ق از طريق مسيح نجات مياست كه با آن گناهكاران پست و ناالي
  . واند از ايشان تحت عنوان ميراث من نام ببردت مي

  . ما به ارث خواهيم برد ي كهنظريه ديگر اين است كه، ميراث يعني همه چيزهائ
ما به عنوان عروس وي با او  يد وآ ميبه طور خالصه يعني همه جهان كه در سلطنت مسيح تحت سلطه او در

او براي ما در نظر گرفته است را  ي كهاگر ما واقعا گنجينه جالل همه چيزهائ. بر جهان سلطنت خواهيم كرد
  . ها و لذات اين دنيا برايمان ارزش خودشان را از دست خواهند دادتشخيص دهيم، ديگر جذابيت

يشان شناختي عميق از قدرتي كه خدا ضمانت كرده خواسته سوم پولس براي مقدسين اين است كه ا 19: 1
  . نهايت قوت او نسبت به ما مومنيناست بدهد داشته باشند؛ عظمت بي

چيزي كمتر از اين بسنده . اين قوتي عظيم است. اين قوت اوست. ويد، اين قوت استگ ميمير . بي. اف
  . نهايت قوت اوست كه فراتر از انديشه ماستاين عظمت بي. ندك مين

اين قوتي است كه خدا در فديه دادن ما از آن استفاده كرد و همچنين در حفاظت از ما و قوتي كه او در جالل 
  : ويسدن ميلوئيس سپري پفر . آينده ما از آن استفاده خواهد كرد

به واهد بر اين امر نشان بگذارد كه هر ايمانداري با عظمت قوتي كه به جهت او گمارده شده است خ ميپولس 
اش براي او در نظر داشته است، همه چيزهايي كه خدا بر طبق كار برگزيدگي، پيش تعييني و پسرخواندگي حاكمانه

  . دست پيدا كند
براي تاكيد بيشتر بر عظمت اين قدرت، پولس رسول سپس بزرگترين نمايش قدرت ملكوتي را كه تا  20: 1

قدرت قيام مسيح از ميان مردگان و نشستن بر دست راست  ند كه هماناك ميحال جهان به خود ديده است توصيف 
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-يا عبور دادن خارق. شايد ما فكر كنيم كه آفرينش جهان بزرگترين نمايش قدرت خدا بوده است. اشدب ميخدا 

هد كه قيام و صعود مسيح مستلزم د ميعهد جديد تعليم ! ولي نه. العاده قوم خدا از درياي سرخ توسط خدا
  . ي آسماني بوده استبزرگترين نيرو

هاي خدا را در نگهداشتن مسيح در يد همه ميزبانان جهنم جمع شده بودند تا نقشهآ ميچرا اينطور بود؟ به نظر 
قبر يا به وسيله جلوگيري از صعود مسيح پس از اينكه قيام كرد، نقش بر آب كنند، ولي خدا بر همه اشكال ضديت 

اش بود و و جالل يافتن مسيح شكستن تكان دهنده براي شيطان و دار و دستهقيام . با او كه وجود داشت پيروز شد
بنابراين پولس . ندك ميهيچ توصفي براي چنين قدرتي بسنده ن. منظره تماشايي جالل پيروزمندانه و مقتدر خدا

ت او كه در بر حسب عمل توانايي قو. وردآ ميند ك مياي در وصف قدرتي كه به جهت ما كار كلمات متعدد و زنده
اين براي ما . اندكلمات به نظر در زير سنگيني موضوع خم شده. مسيح عمل كرد چون او را از مردگان برخيزانيد

كافي است كه از عظمت قدرت او . خيلي به ندرت ضرورت دارد كه بين تفاوت در ميان كلمات مقايسه كنيم
  : هدد ميمير توضيح ! يممبهوت شده و خداي خود را به خاطر قدرت متعالش پرستش كن

از . از قبر به تاج و تخت فناناپذير خداي ازلي و ابدي كه تنها او ناميرا است! آور در آنجا بوديك صعود حيرت
رديابهاي ايمان خود را روشن . از اين دنياي كوچك به مركز و پايتخت جهان. تاريكي قبر به نوري غيرقابل وصف

  . سپس از قدرتي كه خداوند دارد مبهوت خواهيد شد. گيري كنيددازهكران را انكنيد تا اين ورطه بي
. ود، قيام مسيح اولين واقعه آن چنين در تاريخ بشر بوده استش ميهاي مقدس مربوط به نوشته ي كهتا جائ

ن شخصي خداوند عيسي اولي. ديگراني بودند كه از مردگان قيام كردند ولي آنها دوباره مردند )23: 15اول قرنتيان (
چون خدا او را از مردگان برخيزانيد، وي را به دست راست خود در . بود كه در قدرت حيات ابدي قيام كرد

، مقام )64: 26متي (، قدرت )13: 1عبرانيان (دست راست خدا نمايانگر جايگاه بركات . جايهاي آسماني نشانيد
  . اشدب مي )22: 3رس اول پط(و رياستها  )11: 16مزامير (، شادي )3: 1عبرانيان (

هد كه اين عبارت شامل جايگاه سكونت د مياين نشان . محل آن به عنوان جايهاي آسماني توصيف شده است
كه به آنجائي اشاره دارد كه خداوند عيسي امروز با بدني از گوشت و استخوان و جالل يافته هست كه . خداست

  . م بود كه او هستجائي خواهيهمان ما به زودي . يردم ميديگر هرگز ن
باالتر از هر رياست و قدرت و . جالل يافتن نجات دهنده ما با اين عبارت بيشتر توصيف شده است 21: 1

خداوند عيسي باالتر . ود، نه در اين عالم فقط بلكه در عالم آينده نيزش ميقوت و سلطنت و هر نامي كه خوانده 
در جايهاي آسماني دو صف از . تي از فرشتگان، حاال و تا به ابدحاكم يا هر قدرتي چه انساني و چه حاست از هر 

براي مثال، بعضي . ايشان درجات مختلفي از قدرت را دارا هستند. ها وجود دارند، بعضي شرير و بعضي نيكوفرشته
ر مهم نيست كه ايشان چقد ...مطابق با نيروهاي انساني ما هستند مثل رئيس جمهور، قاضي، مامور دولت و يا
  . قدرت، حكم، رياست و سلطه ايشان قوي است چون مسيح از همه آنها باالتر است

اللفظي يعني اين بطور تحت. و اين فقط در اين عالم صادق نيست، بلكه در عالم آينده نيز چنين خواهد بود
او واالتر از همه . االرباب خواهد بوددر آن موقع او پادشاه پادشاهان و رب. سلطنت هزارساله مسيح بر روي زمين

  . وان نام بردت مياز هيچ استثنائي در اين مورد ن. موجودات و خالئق خواهد بود
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اين نمايانگر رياستهاي جهاني است نه فقط بر . به عالوه، خدا همه خلقت را زير پايهاي او نهاده است 22: 1
ند كه ك مينويسنده عبرانيان به ما يادآوري . نانسانها و فرشتگان بلكه بر همه خلقتش اعم از جانداران و غيرجاندارا

اگر چه . اين حقيقت دارد ) 8: 2عبرانيان (. پايهاي او قرار گرفته باشدينيم كه همه چيز زير ب ميما در زمان حال ن
 نندك ميبراي مثال، انسانها هنوز بر ضد او شورش . ندك ميرياست جهاني به مسيح تعلق دارد، او هنوز آن را اعمال ن

ولي خدا فرمان داده است كه پسرش همه رياستها و قوات جهان را . نندك ميو او را انكار كرده يا با آن مقاومت 
  . تسليم خواهد كرد و از اين امر چنان مطمئن است كه گوئي يك واقعيت زمان حال است

راخ شدند، حاكميتي اين كسي كه دستانش با مسيخ سو. آنچه كه در ادامه خواهد بود نيز باور نكردني است
اي راجع در اينجا پولس مكاشفه! خدا اين عظمت را به كليسا داده است –مقتدر بر همه جهان اعمال خواهد كرد 

سازي خود، پولس با توانايي مجسم. او قدم به قدم براي اعالن اين خبر پيش رفت. ندك ميبه سر اراده خدا عنوان 
اگر چه قلب ما هنوز مبهوت جالل خداوند است، پولس . وصيف كردقيام، جالل يافتن و سلطنت مسيح را ت

  . و همه چيز را زير پايهاي او نهاد و او سر همه چيز به كليسا داد: ويدگ مي
اگر چه اين نيز درست . دقت بخوانيم آن را اينطور خواهيم فهميد كه مسيح سر كليسا استاگر ما اين آيه را بي

  . است
جهان را  ي كهكسويد كه كليسا با او پيوند نزديكي دارد يعني گ مياين آيه . ويدگ ميآيه چيزي بيش از اين 

  . تحت سلطه خود دارد
در . ما آموختيم كه مسيح، باالي هر خلقتي در آسمان و زميني، در اين عصر و در عصر آينده است 21در آيه 

موزيم آ ميحاال ما . اشندب ميير پايهاي او آموختيم كه همه چيزها چنانچه همه خلقت هستند ز 22اولين بخش آيه 
كليسا در حاكميت او سهيم خواهد . اشدب ميكران او كه دعوت خاص كليسا در پيوند خوردن با او در رياست بي

  . همه خلقت در زير سلطه حاكميت او خواهند بود. شد
دو مورد در اينجا مطرح . ونه استموزيم كه ارتباط بين مسيح و كليسا چگآ ميدر آخرين آيه باب اول ما  23: 1

  . ازدس ميپري اوست كه همه را در همه پر ) 2(. كليسا بدن اوست) 1(: شده است
آنها در ارتباط حياتي با هم يكي هستند و يك روح . واند باشدت ميهيچ ارتباطي نزديكتر از ارتباط سر با بدن ن

اند و كه از دنيا از پنطيكاست و شادي و شعف دعوت شدهكليسا جمعي از ايمانداران است . اشدب ميدر آنها ساكن 
هيچ گروه ديگري از . اندالعاده نجات يافته و بركات خاص بدن مسيح بودن را دريافت كردهبه وسيله فيض فوق

  . ايمانداران در هيچ دوراني هرگز چنين افتخاري نصيبشان نشده و نخواهد شد
اين به سادگي يعني كه كليسا مكمل مسيح . ازدس ميدر همه پر  دومين تشريح كليسا پري اوست كه همه را

. رداندگ ميند يا كامل ك مييك مكمل چيزي است كه پر . است كه در همه جا و در هر موقع در دسترس است
چنانچه بدن مكمل سر است، كليسا . هندد ميمكمل دو چيز را به طور ضمني در بردارد كه با هم يك كل را تشكيل 

  . اشدب ميمل مسيح نيز مك
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يعني : ندك ميهد، پولس فورا اضافه د ميولي نبايد كسي فكر كند كه اين امر هرگونه نقص را در مسيح نشان 
ازد و او س ميخداوند عيسي خودش كسي است كه همه را در همه پر . ازدس ميپري همه كه همه را در همه پر 

  . ازدس ميان را برآورده نيازي به پر شدن ندارد و اوست كه هم احتياجات جه
وانيم ذهن نامحدود و نقشه خدا به وسيله قبول ناتواني ت ميما فقط . در واقع درك اين براي ما سخت است

 . شخصيمان در درك آن را تحسين كنيم

  )10- 1: 2(. تجسم قدرت خدا در نجات امتها و يهوديان. ت

در . ردك ميخر باب اول و آيات بعدي را مبهم حياتي ميان قسمت آايست ارتباط ب ميعوض شدن باب ن 1: 2
ينيم ب ميحاال ما . ينيمب ميآنجا ما قدرت خدا را كه مسيح را از قبر قيام داد و او را به تاج جالل و حرمت زينت داد 

هاي ما كار كرده و ما را از مرگ روحاني قيام داده و با مسيح در جايهاي آسماني كه همان قدرت در زندگي
  . دشانن مي

اي از ويراني، هرج و صحنه) 1(: كه ما در آنجا اينها را داريم. اندازداين متن ما را به ياد باب اول پيدايش مي
) 3( )4: 2افسسيان  ؛ 2: 1پيدايش (اي از قدرت آسماني مقدمه) 2( )3-1: 2افسسيان  ؛ 2: 1پيدايش (. مرج و تخريب

  )22- 5: 2 افسسيان ؛ 3: 1پيدايش (خلقت يك زندگي تازه 
وقتي كه به پايان . ود ما اجسادي روحاني در قلمروي موت هستيمش ميوقتي كه باب دوم افسسيان آغاز 

ايم، شكلي از سكونت خدا را در خود از طريق روحش سد، ما نه فقط با مسيح در جايهاي آسماني نشستهر مي
  . يوندندپ ميين احياي چشمگير به وقوع در اين ميان ما معجزات مقتدر را داريم كه راجع به ا. ايمگرفته

هيچ سيندراليي تا به حال از چنين لباس . هدد مياول قدرت خدا را در نجات يهوديان و امتها توضيح دو آيه 
  !اي به چنان لباس فاخري دست نيافته استكهنه

ئير گرايش مرده، ند كه ايشان قبل از تفك ميپولس به خوانندگان غيريهودي خود يادآوري  2و  1در آيات 
اين يعني كه ايشان . ايشان در نتيجه خطايا و گناهان خود از لحاظ روحاني مرده بودند. فاسد، شرير و نامطيع بودند

ردند كه گوئي ك ميايشان طوري زندگي . ايشان ارتباط حياتي با او را دارا نبودند. ردندك ميدر حضور خدا زندگي ن
گناه هرگونه عمل نادرست است، چه عمدي صورت . خطايا و گناهانشان بوددليل مرگ ايشان . او وجود ندارد

خطايا گناهاني هستند كه در . گرفته باشد و چه غيرعمدي يا در تفكر، كالم يا اعمالي كه از كمال خدا قاصر باشد
  تخطي از يك شريعت 

  . اشدب ميم اشتباه در مفهومي بازتر، همچنين شامل هرگونه قد. يا قانون دانسته انجام شده باشند
ايشان مطيع روح آن . ردندك ميآنها برحسب دوره اين جهان زندگي . همانند مردگان فاسد بودندافسسيان  2: 2

. يختر ميدنيا قالبي داشت كه دوستداران خود را در آن . ردندك ميايشان در گناهان آن زمان افراط . دوران بودند
. در يك كالم، اين يك قالب فساد بود. دخواهي، خشونت و نافرماني بودديني، خواين يك قالب فريب، فساد، بي

  . اين همان شكلي بود كه افسسيان به آن درآمده بودند
. ردندك ميايشان از شيطان يعني رئيس قدرت هوا الگوبرداري . نه فقط اين، بلكه رفتار ايشان نيز شريرانه بود

ايشان به اراده خود مطيع خداي اين . كه قلمروي آنها در هوا بوددند ش ميايشان توسط رئيس ارواح شرير هدايت 
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تر از هد كه چرا انسانهاي تفئير گرايش نيافته اغلب خود را كوچك كرده و پستد مياين امر توضيح . دوران بودند
  . نندك ميحيوانات رفتار 

ند گام ك ميت عمل و باالخره ايشان نامطيع بودند و برحسب آن روحي كه الحال در فرزندان معصي
در اين مفهوم كه ايشان به وسيله نااطاعتي از خدا . همه نجات نيافتگان فرزندان معصيت هستند. اشتندد ميبر

حرمت، نااطاعتي و تسليم نشدن به خداوند ايشان به وسيله شيطان كنترل شده و بنابراين براي بي. وندش ميمشخص 
  . مستعد هستند

هد كه او اآلن به طور خاص از ايماندران يهودي د ميبه ما توسط پولس نشان عوض كردن ضمير شما  3: 2
سه كلمه  ).ويد نيز راجع به هر كسي قبل از تفئير گرايشش درست استگ مياگر چه آنچه كه او (. ندك ميصحبت 

  . نفساني، فاسد و محكوم: هدد ميروند ايشان را توضيح 
پولس و ديگر پيروان . رديمك ميسماني خود قبل از اين زندگي ر شهوات جدكه در ميان ايشان همه ما نيز 

زندگي ايشان نفساني بود و فقط به ارضاي اشدها و . اش قبل از تولد تازه در ميان فرزندان معصيت بودندمسيحي
پولس خودش يك زندگي به ظاهر اخالقي را در كل داشته، ولي حاالد كه او . دش ميآرزوهاي نفساني محدود 

ه است كه زندگيش چقدر تك بعدي و خودخواهانه بوده است، و آنچه كه او در خودش بوده است چقدر فهميد
  بدتر از آن كارهايي بوده كه او تا

  . آن موقع انجام داده بود
. وردندآ مييهوديان تفئير گرايش نيافته همچنين فاسد بودند، يعني هوسهاي جسماني و افكار خود را به عمل 

گرائي تا واند شامل هرگونه اشدهاي شريعتت ميهوس جسماني و فكر . هرگونه هوس طبيعي است اين نشانه ترك
در اينجا احتماال تاكيد بر گناهان فاسدتر است و توجه داشته باشيد كه . بند و باري باشداشكال مختلف فساد و بي

  : هدد ميير هشدار ام. بي. اف. ندك ميآلود اشاره پولس به گناهان افكار همانند اعمال گناه
العاده تصور، به وسيله عطاي فوق. اشندب ميقدر كه خواهشهاي جسم مخرّب هستند خواهشهاي فكر نيز همان 

هيچ چشم انساني به هنگام . هاي غيرمقدس افراط كنيم و هميشه از عمل درست قاصر بيائيمما شايد در صحنه
بلكه به سرزمين آروزها و خواهشهاي جسم خيره ود، ر ميران به دنبال روح نديدن رقص يك شخص شهوت

جاي خودش قرار  برخي همچنان سر سفيدحق او در ديدن . سدر ميود و به نزديكترين مسير ر ميچشم . ودش مي
ولي اگر اين كار را عملي كند و فكر او مورد داوري و اعتراف . فكندز اجازه دارد، ميان دختران نظر بيو هنو. دارد

  . ودش ميمرتكب گناه شده و تبديل به فرزند معصيت و فرزند غضب  قرار نگيرد او
اين . ايشان طبعا فرزندان غضب بودند، چنانكه ديگران: اين توصيف نهايي پولس از يهوديان نجات نيافته است

شر سهيم ايشان در اينها با بقيه نسل ب. يعني كه ايشان اشتياقي ذاتي براي عصبانيت، تلخي، خباثت و بدخلقي داشتند
توجه . آماده بودندايشان براي مرگ و داوري . البته اين نيز درست است كه ايشان زير غضب خداوند بودند. بودند

، و جسم )2آيه (، شيطان )2آيه (جهان . اندنشان داده شده 3و  2داشته باشيد كه سه دشمن انسانها در اين آيات 
  .)3آيه (
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اين . رين كلمات انتقالي در آثار ادبي هستندت ميترين و الهاترين، فصيحكلمات ليكن خدا يكي از باهميت 4: 2
است از لعنت و نااميدي قلمروي تغيير اين يك . ير بالقوه صورت گرفته استهند كه يك تغيد ميكلمات نشان 

ا واند آن رت ميهيچكس ديگري ن. تفئير دهنده خود خداست. ناپذير ملكوت پسر حبيب خدامرگ به شادي وصف
  . انجام دهد و هيچكس ديگري هم آن را انجام نداد

او رحمت خود را از اين . يكي از خصوصيات اين شخص مبارك اين است كه او در رحمانيت دولتمند است
: ويدگ ميچنانچه ادي  )10: 103مزامير (. ندك ميهد كه با برطبق آنچه كه سزاوارش هستيم رفتار ند ميراه به ما نشان 

حمت خود را براي شش ميليارد و ميلياردها ميليارد انسان ديگر صرف كرده است ولي هنوز هم معدني اگر چه او ر
  . پايان از گنجينه رحمت را در اختيار دارد بي

از حيثيت محبت عظيم خود كه با ما نموده محبت او . دليل مداخله او در قالب اين كلمات داده شده است
اين محبت بزرگتر از آنست كه به وسيله حاكمين قدرتمند اين . اشدب ميعظيم است چونكه خودش منشا محبت 

محبت خدا به . واند يك وجود انساني چنين محبتي را در خود داشته باشدت ميجهان نيز اعمال شود براي مثال ن
در  محبت، خداوند عيسي يگانه پسر حبيب خدا را فرستاد تا براي ما. اشدب ميخاطر بهائي كه پرداخت، عظيم 

  . هدد ميمحبت خدا عظيم است، چونكه ثروتهاي دست نيافتني را به محبوبان خود . جلجتا بميرد
ما در . محبت بودندو محبت خدا عظيم است، چونكه اشخاصي را كه مورد محبت قرار داد نااليق و بي 5: 2

  . برخالف همه اينها محبت نموداو ما را . دست و حقير بوديمما تهي. ما دشمنان خدا بوديم. خطايا مرده بوديم
با او قيام ) 2( ،با مسيح زنده گشتيم) 1(در نتيجه محبت خدا براي ما و در نتيجه كارهاي بخشش مسيح، ما 

  . و در جايهاي آسماني در او نشستيم) 3(كرديم 
نه  –ل نمود او به عنوان جانشين ما عم. اين عبارات نشان دهنده وضعيت روحاني ما در نتيجه اتحاد با اوست

و . وقتي كه او دفن شد، ما نيز دفن شديم. بنابراين وقتي كه او مرد، ما نيز مرديم. فقط براي ما، بلكه به جاي ما
اي ما از همه مزاياي كار كفاره. وقتي كه او زنده شده و قيام كرد و در جايهاي آسماني نشست، ما نيز چنين شديم

مسيح زنده گشتن يعني كه يهوديان و امتهاي ايماندار حاال با او در تازگي حيات  با. ريمب مياو در ارتباط با او لذت 
  . همان قدرتي كه او را قيام داد به ما نيز داده شده است. اندپيوند داده شده

. ايدعجيب بودن اين امر باعث شد كه پولس تعليم خود را قطع كرده و بگويد، شما محض فيض نجات يافته
ضد آن را لياقت داشتند اعمال نموده است، در حيرت فرو  كامالًف ژرفي كه خدا به كساني كه او به وسيله لط

  !اين فيض است. رفت
فيض يعني ما نجاتي را . ما نشان داديم كه رحمت يعني ما محكوميتي را كه سزاوارش بوديم، دريافت نكرديم

نيم، نه چيزي كه آن را كسب كرده ك مييه دريافت ما آن را به عنوان يك هد. نيم كه سزاوارش نيستيمك ميدريافت 
  : ويدگ ميپيرسون . اتي. و اين هديه از جانب كسي است كه اصال مجبور نيست آن را بدهد. باشيم

آنچه كه جالل فيض . اين يك عمل داوطلبانه محبت است كه او در زير هيچ اجباري براي اعمال آن قرار ندارد
  . بدون محدوديت و خارج از قيد و بند از محبت خدا براي گناهكاران بيچاره بود كامالًهد عملي د ميرا تشكيل 
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چنانكه مرگ و داوري از او . ويمش ميويم، همچنين با او برخيزانده نيز ش مينه فقط ما با مسيح زنده  6: 2
ت در نتيجه يكي شدن اين جايگاه پرجالل ماس. ايمما در قسمت قيام از قبر ايستاده. گذشت، بر ما نيز گذشته است

اند بايد كساني كه از مردگان زنده شدهو چون اين درست است ما بايد چنان زندگي كنيم كه كساني كه . ما با او
  . زندگي كنند

به وسيله يكي شدن با او ما از . ايمسيماي ديگر وضعيت ما اين است كه ما با او در جايهاي آسماني نشسته
. يندب مياين طريقي است كه خدا ما را در آن . ايممسيح نشسته اللجيهاي آسماني در جهان شرير رها شده و در جا

. ندك ميايم، اين امر شرايط ما را در زندگيهايمان عوض اگر ما به وسيله ايمان براي جايهاي آسماني مناسب گرديده
مسيح بر دست راست خدا  ي كهائما در پي آن چيزهايي هستيم كه در باالست، يعني ج. ما ديگر اسير زمين نيستيم

  )1: 3كولسيان (. نشسته است
در اوست كه ما زنده شده، قيام كرده و بر جايهاي . در عبارت در مسيح عيسي است 6و  5كليد بابهاي 

  :دهد ميجورج ويليامز توضيح . او جانشين ماست، بنابراين پيروزي او و وضعيت او مال ما است. ايمآسماني نشسته
  . مريم مجدليه و دزد باالي صليب همنشين پسر خدا در جالل هستند! جالبيچه تفكر 

خدا در زمانهاي آخر از حقايق بجهت مقدسين خود . اين معجزه فيض موضوع مكاشفه ابدي خواهد بود 7: 2
راي ارد و آنها خواهند فهميد كه او به چه قيمتي پسرش را به اين جنگل گناه فرستاد و بد ميدر آسمان پرده بر

اين موضوعي است كه هرگز خسته . حمل گناهان ما بر روي صليب به چه قيمتي تمام شده استخداوند عيسي، 
  : هد تا عظمت اين موضوع را توصيف كندد ميمجددا پولس كلمات را پشت سر هم قرار . اشدب ميكننده ن

  .لطفي كه بر ما دارد
  . فيض خود را به لطفي كه بر ما دارد

  . را به لطفي كه بر ما دارددولت فيض خود 
  . نهايت فيض خود را به لطفي كه بر ما دارددولت بي

بهشت، . حاال اگر خدا اين را در ابديت براي ما آشكار سازد پس ما براي هميشه و تا ابد آنرا خواهيم آموخت
و . وزان خواهيم بودآمما هم دانش. فيض او موضوع درس خواهد بود. خدا معلم خواهد بود. مدرسه ما خواهد بود

  . دوره مدرسه هم تا ابد خواهد بود
فقط خدا همه . سيم همه چيز را خواهيم دانستر مياين امر بايد ما را از اين عقيده برهاند كه وقتي به آسماني 

  . اند و ما هرگز با او برابر نخواهيم بودد ميچيز را 
ا به آسمان برسيم چقدر خواهيم دانست؟ و اين امر وقتي كه م: ازدس مياين امر همچنين سوال جالبي را طرح 

وانيم به وسيله تحصيل كردن كتاب مقدس در حال حاضر براي ت ميند كه بر طبق آن ما ك مياي را پيشنهاد نظريه
  . دانشگاه آسماني آماده بشويم

مقدس پيدا كنيم ارائه وانيم در كتاب ت مياي واضح را در مورد نقشه ساده نجاتي كه ما سه آيه بعدي جمله 8: 2
  . هدد مي



 

- ٢�  - 

ود كه ش مينجات به كساني داده . او در مهيا كردن آن ابتكار به خرج داد: يرندگ ميهمه اينها از فيض سرچشمه 
  . براي آن نااليق هستند و آن هم برپايه شخصيت و كار خداوند عيسي مسيح كامالً

پولس در نامه به . وانند آن را بشناسندت مياند ات يافتهآناني كه نج. ودش مياين به عنوان يك ثروت كنوني داده 
طريق دريافت هديه حيات جاوداني . انست و ايشان نيزد مياو آن را . ايدشما نجات يافته: افسسيان به ايشان گفت

ي ايمان يعني كه انسان خود را به عنوان گناهكاري گم شده و خطاكار شناخته و خداوند عيس. از طريق ايمان است
  . ايمان نجات بخش حقيقي تعهد يك شخص است به شخصي ديگر. ذيردپ ميرا به عنوان تنها اميد نجات خود 

واند نجات را خودش كسب كند، براي هميشه با اين كلمات رد شده است، ت ميهر نظري راجع به اينكه انسان 
. هكاران اليق چيزي جز هالك شدن نيستندوانند كاري انجام بدهند و گنات ميانسانهاي مرده ن. و اين از شما نيست

اين تنها راهي است كه خدا برپايه آن . قيد و شرط استبخشش، البته يك هديه مجاني و بي. اين بخشش خداست
اين به همه انسانها در همه . بخشش خدا نجات است به واسطه فيض و از طريق ايمان. ندك مينجات را عرضه 

  . رددگ مينقاط جهان عرضه 
اين از اعمال نيست، يعني چيزي نيست كه يك شخص بتواند آن را كسب كند يا با ارزش و لياقت كار  9: 2

  : وان آن را كسب كرد، براي مثال به وسيلهت مين. خود به آن دست پيدا كند
  . تأييد كليسا. 1
  . تعميد. 2
  . عضويت كليسا. 3
  . حضور در كليسا. 4
  .مقدس )مشاركتهاي(ارتباطات . 5
  . تالش در نگه داشتن ده فرمان .6
  . زندگي به وسيله موعظه كردن بر كوهها. 7
  . نيكوكاري. 8
  . همسايه خوبي بودن. 9

  . داشتن يك زندگي اخالقي و محترمانه. 10
ايشان تنها از . يابندو ايشان به واسطه ايمان به عالوه اعمال نجات نمي. يابندانسانها به وسيله اعمال نجات نمي

كاري در جهت كسب كردن حيات جاودان صرف اي كار را شما به عنوان اگر دقيقه. يابندايمان نجات مي طريق
ود، ش مييكي از داليلي كه بر طبق آن اعمال مانع فيض  )6: 11روميان (. كنيد، ديگر نجاتتان به وسيله فيض نيست

دليلي براي فخر كردن در حضور خدا خواهد اگر كسي بتواند بر پايه اعمالش نجات بيابد، پس . فخر انساني است
  )27: 3روميان (. اين محال است. داشت

ولي  )21: 2غالطيان (. اگر شخصي بتواند به وسيله اعمال خوبش نجات بيابد، پس مرگ مسيح عبث بوده است
دين بتوانند انيم كه دليل مرگ او اين بود كه هيچ راه ديگري وجود نداشت كه از طريق آن گناهكاران بيد ميما 

  . نجات بيابند
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اگر كسي بتواند به واسطه اعمال خوبش نجات پيدا كند، پس او نجات دهنده خودش خواهد بود و خودش را 
  )3: 20حزقيال (. پرستي و خدا اين را منع كرده استولي اين يعني بت. خواهد پرستيد

ويش نجات يابد، شما وضعيت غيرممكن او حتي اگر كسي بتواند از طريق ايمان به مسيح به عالوه اعمال نيك
مسيح در آن موقع جالل نجات دهنده بودن خود را با كس . عيسي و گناهكار –نجات دهنده را خواهيد داشت 

  )8: 42اشعيا (. ديگر شريك خواهد شد كه البته او اينكار را نخواهد كرد
اين نيز . پس خدا به او مديون خواهد بودباالخره، اگر كسي بتواند نجاتش را به واسطه اعمال اراوه دهد، 

  )35: 11روميان (. واند به كسي مديون باشدت ميخدا ن. غيرممكن خواهد بود
زيرا كه اين چيزي نيست كه انسان  )27: 3روميان (. ندك ميجلوگيري نقطه مقابل اعمال، ايمان از فخر كردن در 

ترين، ايمان عاقالنه. اين ندارد كه به خدا اعتماد نموده استيك انسان هيچ دليلي براي مغرور شدن به . اليقش باشد
  . واند انجام دهدت ميترين كاري است كه يك شخص ترين و حكيمانهخردمندانه

اگر ما نتوانيم به او اعتماد كنيم، به چه . اعتماد به يك خالق و رهاننده، تنها عمل عقالني و قابل قبول است
  . باشيم وانيم اعتماد داشتهت ميكسي 
يك ايماندار تولد . صنعت دست خداوند خودمان –نتيجه نجات اين است كه ما صنعت دست او هستيم  10: 2

نيم، موفقيت او ك ميند فكر ك ميوقتي كه ما به ابزاري كه او براي كار از آنها استفاده . تازه يافته شاهكار خداست
  . ودش ميبيشتر چشمگير 

متر از يك خلقت تازه از طريق يكي شدن با مسيح نيست، چونكه اگر كسي در در واقع، اين شاهكار چيزي ك
و  )17: 5دوم قرنتيان (. اي است، چيزهاي كهنه درگذشت، اينك همه چيز تازه شده استمسيح باشد، خلقت تازه

عمال نيكو اگر چه درست است كه ما به وسيله ا. ودش ميبراي كارهاي نيكو يافت مفهوم اين خلقت تازه در عبارت 
اعمال نيكو ريشه نيستند، بلكه . ايمقدر نيز درست است كه ما براي اعمال نيكو نجات يافتههمان يابيم نجات نمي

  . نيمك ميايم عمل نيم تا نجات بيابيم، بلكه چون نجات يافتهك ميما عمل ن. اشندب ميثمره 
ويد كه گ ميوقتي كه يعقوب . گرفته استمورد تاكيد قرار  26- 14: 2اين سيماي حقيقي است كه در يعقوب 

ايم، بلكه ايمان بدون اعمال مرده است، منظورش اين نيست كه ما به واسطه ايمان به عالوه اعمال نجات پيدا كرده
اعمال، واقعي بودن ايمان ما را ثابت . ودش مياش در اعمال نيكوي حيات تازه يافت به واسطه ايماني كه نتيجه

. زيرا كه صنعت او هستيم، آفريده شده در مسيح عيسي براي كارهاي نيكو: لبا با اين موافق استپولس ق. نندك مي
  . پاداش –اعمال نيكو  –نجات  –ايمان : پس ترتيب كار خدا بدين شكل است

 به اعمال نيكو به وسيله او پاداش. نجات در نتيجه اعمال نيكو در پي دارد. ندك ميايمان ما را به نجات هدايت 
ود كه انجام دهم؟ پولس ر مياعمال نيكويي از من انتظار چه نوع : ودش ميولي اين سوال مطرح . ودش ميداده 

به بياني ديگر، خدا يك نقشه براي هر . اعمال نيكو كه خدا از قبل مهيا نمود تا در آنها سلوك نمائيم: هدد ميجواب 
وظيفه ما اين است . ي براي اعمال روحاني ما داشته استقبل از تفئير گرايشمان، خدا طرح. كسي در زندگيش دارد

اي را كه مان كار كنيم، بلكه فقط نقشهاي براي زندگينبايد بر روي نقشه. كه اراده او را جسته و از آن اطاعت كنيم
ما حداكثر ند كه زندگي ك ميهاند و تضمين ر مياين ما را از دلواپسي و التهاب . او براي ما طرح كرده است بپذيريم
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جالل براي او خواهد بود و بيشترين بركات را براي ديگران و بزرگترين پاداشها را براي خودمان به ارمغان خواهد 
  . داشت

گناه ) 1(اي طرح كرده است، ما بايد براي يافتن اعمال نيكو در ما او براي زندگي شخصي هر كدام از ما نقشه
بدون قيد و شرط و دائما به او ) 2(. گاه شديم اعتراف كرده و ترك كنيمرا به محض اينكه در زندگيمان از آن آ

ويد انجام گ ميخواندن كالم خدا براي تشخيص دادن اراده او و سپس انجام آنچه كه او به ما ) 3(. تسليم باشيم
ايجاد  )6(. بدست آوردن فرصتي براي خدمت در هر زمان) 5(. سپري كردن زمان هر روزه براي دعا) 4(. دهيم

ازد س مياو اعمال نيكو را براي ما آماده . ازدس ميخدا ما را براي انجام اعمال نيكو آماده . مشاركت با ديگر مسيحيان
اين از . هدد ميبه ما پاداش  ما مقرر كرد و ما آن را ظاهر كرديمسپس او براي آنچه كه براي . تا آنها را ظاهر كنيم

  !فيض اوست
  )22-11: 2(. هودي و امتها در مسيحاتحاد ايمانداران ي. ث

ود تا خارج از ر ميحاال او پيش . در قسمت اول باب دوم پولس نجات شخصي امتها و يهوديان را بررسي كرد
تفاوتهاي مليتي، اتحاد ايشان در مسيح و وضعيت ايشان را در كليسا به عنوان هيكب مقدس در خداوند بررسي 

  . كند
ود كه ايشان قبل از تفئير گرايش از بابت ش ميس رسول به خوانندگانش يادآوري پول 12و  11در آيات  11: 2

اوال ايشان مورد تنفر . ودندب ميد، مطرود ش ميدند و بنابراين تا آنجا كه به يهوديان مربوط ش ميتولد، امتها ناميده 
اين يعني كه امتها عالمت . اميدندن ميود كه يهوديان آنها را نامختومان ش مياين امر با اين حقيقت نشان داده . بودند

نامختون . عمل جراحي كه در جسم ايشان و نشانه اين بود كه اسرائيليان، قوم خدا بر طبق عهد هستند را نداشتند
وانيم قدري ت ميما . ودش مييك بدگوئي نژادي بود و مشابه اسامي امروزي بود كه براي مليتهاي مورد تنفر استفاده 

زيرا كه اين فلسطيني نامختون : را در زماني كه داود جليات غيريهودي را خطاب قرار داد حس كنيماز اين احساس 
يهوديان برعكس خودشان را تحت عنوان  )26: 17اول سموئيل (كيست كه لشكرهاي خداي حي را به ننگ آورد؟ 

به عنوان قوم برگزيده خدا مشخص اين اسم ايشان را . ردندك مياين اسمي بود كه به آن فخر . واندندخ ميمختونان 
ود و ش مييد كه پولس براي يعضي از ايشان استثناء قائل آ ميبه نظر . اندرد كه از تمام قومهاي جهان جدا شدهك مي

اگر . اين ختنه فقط يك عمل فيزيكي بود. هدد مياين كار را به وسيله گفتن اينكه ختنه ايشان در جسم است انجام 
زيرا آنكه در ظاهر در : هري عهد خدا را داشتند، ولي ايمان حقيقي دروني به خداوند را نداشتندچه ايشان نشانه ظا

جسم است، ختنه ني، بلكه يهود آن است كه در باطن باشد و ختنه آنكه قلبي باشد، در روح نه در حرف كه مدح 
  )29- 28: 2روميان (. آن نه از انسان بلكه از خداست
اين است كه در نظر ايشان، خودشان قوم خدا  11بي باشد يا نه، نكته مهم در آيه ولي چه ختنه يهوديان قل
خصومت بين يهوديان و امتها، بزرگترين ضديت نژادي و مذهبي بوده است كه تا . بودند و امتها قومي مورد تنفر
 )5، 4: 9يان روم(. ردب مييك يهودي از مزاياي جايگاه رفيعش نزد خدا لذت . حال دنيا به خود ديده است

واست خداي حقيقي را در طريق معين عبادت كند، او عمال بايد خ مياگر يك غيريهودي . غيريهوديان غريبه بودند
هيكل يهود در اورشلين تنها جائي روي زمين بود كه خدا نام  )به عنوان مثال راحاب و روت. (دش مييك يهودي 
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امتها از ورود به صحن دروني هيكل منع . وانستند به او نزديك شوندت ميانسانها  ي كهخود را در آن نهاده بود و جائ
  . شده بودند

خداوند عيسي در گفتگوي خود با يك زن غيريهودي از ديار صور و صيدون، ايمانش را به وسيله تصوير 
او . داد كردن يهوديان به عنوان فرزندان در خانه و امتها به عنوان سگهاي كوچك زير ميز مورد آزمانيش قرار

ورند قدري به او خ ميكه فرزندان هاي ناني دانست كه فقط يك سگ كوچك است ولي خواهش كرد كه از خرده
در اينجا در افسسيان  )30-24: 7مرقس (. انيم كه ايمان او ستوده شدد ميبدون اينكه نياز به گفتن باشد . داده شود

  . ايشان سابقا امتها بودند و بنابراين مورد تنفرند كه ك ميپولس رسول به خوانندگانش يادآوري  11: 2
مسيح به قوم اسرائيل وعده داده . ايشان هيچ مسيح موعودي نداشتند: همچنين امتها بدون مسيح بودند 12: 2

 ؛10: 11اشعيا (. وندش مياگر چه پيشگوئي شده بود كه بركات به قومهاي ديگر از طريق مسيح سرازير . شده بود
. ايست يك يهودي متولد شده و به طور مخصوص به گوسفندان گم شده اسرائيل خدمت كندب ميو ولي ا )3: 60

اجنبي كسي است كه تعلق . به عالوه نداشتن مسيح، امتها از وطنيت خاندان اسرائيل اجنبي هستند )24: 15متي (
كه به وطنيت اسرائيل مربوط  آنجاتا . حقوق يا مزاياي شهروندياو يك غريبه و بيگانه است، بدون هيچ . ندارد

خدا عهد خود را با . و ايشان از عهدهاي وعده بيگانه بودند. ردندك ميد، امتها در خارج بوده و به درون نگاه ش مي
اين عهدها، وعده . قوم اسرائيل از طريق انسانهايي چون ابراهيم، اسحاق، يعقوب، موسي، داود و سليمان داده بود

ايشان بدون اميد، و . به خاطر همه اين داليل، عمال امتها خارج از مرز بركات بودند. ادندد يمبركات را به يهوديان 
ايشان از نظر مليتي اصال مطمئن نبودند كه آيا دولت ايشان يا قوم و سرزمينشان نجات . كسي بودنددر دنياي بي

. حيات پس از مرگ هيچ اميدي نداشتندايشان به : و به طور شخصي ايشان ظاهرا نااميد بودند. خواهد يافت يا نه
اين بدين معنا نيست . خدا بودندباالخره، ايشان در دنيا بي. شخصي گفته است كه آينده ايشان شبي بود بدون ستاره

ولي ايشان . رستيدندپ ميايشان خدايان خود را كه از سنگ و چوب بودند داشتند و آنها را . كه ايشان ملي بودند
  . خدا بودنددين، بيخداي بيايشان در دنياي بي. ناختندش ميرا ن خداي واحد حقيقي

افسسيان غيريهودي از جايگاه دور و  )4: 2(. هدد ميكلمات ليكن الحال يك انتقال سريع ديگر را نشان  13: 2
به وقوع اين امر از زمان تفئير گرايش ايشان . بيگانه نجات يافته و به جايگاه نزديك به خدا مرتفع شده بودند

وقتي كه ايشان به نجات دهنده اعتماد كردند، خدا ايشان را در مسيح عيسي جاي داد و ايشان را به . پيوسته بود
از آن نئقع ايشان چنانكه مسيح هست به خدا نزديك بودند چونكه در مسيح عيسي . عنوان محبوبانش پذيرفت

از اينكه اين امتهاي گناهكار بتوانند از بركات و مزاياي  قبل. العاده، خون مسيح بودبهاي اين تفئير خارق. بودند
فقط خون ريخته شده مسيح در جلجتا بود كه . دندش مينزديكي با خدا لذت ببرند، بايد از گناهان خود طاهر 

ذيرفتند پ ميوقتي كه ايشان خداوند عيسي را به وسيله يك عمل قاطع ايمان . وانست اين كار را انجام دهدت مي
او . عيسي فقط ايشان را نزديك نكرد. دش ميي ارزش طهارت خون پربهاي او به حساب ايشان گمارده تمام

تا زمان . اي جديد خلق كرد كه در آن خصومت قديمي يهوديان و امتها براي هميشه برچيده شدهمچنين جامعه
 –مت سومي را معرفي كرد نجات دهنده ما قس. يهود و امت –عهد جديد كل دنيا به دو قسمت تقسيم شده بود 
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ينيم كه چگونه ايمانداران يهودي و امتها در مسيح حاال ب ميدر آيات بعدي ما  )32: 10اول قرنتيان (كليساي خدا 
  . نه يهودي بودن مطرح است و نه امت بودن ي كهاند، يعني در جائاند و در اين جامعه جديد معرفي شدهيكي شده

ويد او براي ما سالمتي ساخت، كه البته اين نيز درست گ ميتوجه كنيد كه ن. استزيرا كه او سالمتي ما  14: 2
ود ش ميولي چگونه . در اينجا حقيقت اين است كه او خودش سالمتي ما است. ينيمب ميچنانچه در آيه بعدي . است

  كه يك شخص سالمتي باشد؟
. هدد ميهويت ملي خود را از دست  ورد،آ ميوقتي كه يك يهودي به خداوند عيسي ايمان : است اين گونه

ذيرد، او ديگر يك امت پ ميبه همين شكل وقتي كه يك غيريهودي نجات دهنده را . پس از آن او در مسيح است
به بياني ديگر ايمانداري يهودي و امت كه زماني با هم خصومت . كه او در مسيح استنيست، از آنجا  )غيريهودي(

بنابراين . يكي شدن آنها با مسيح لزوما ايشان را با يكديگر يكي كرده است. انديدهداشتند، حاال در مسيح يك گرد
   )5: 5اه ك مي(. اه پيشگويي كردك مييك انسان سالمتي است چنانچه 

  . آمده است 18 – 14حوزه كاري او به عنوان سالمتي ما در آيات 
. هم ايمانداران يهودي و هم ايمانداران امت –يد او ما را يك گردان. اول، كار اتحاد است كه اآلن توضيح داديم

كه از ايشان حتي تحت  تاگر مستقيم سخن بگوئيم درست نيس. ايشان ديگر امتها و يهوديان نيستند، بلكه مسيحيان
هاي جسماني نظير مليت بر روي صليب ميخكو همه مشخصه. عنوان يهوديان مسيحي يا امتهاي مسيحي نام ببريم

  . شدند
. او ديوار جدائي را كه در ميان بود منهدم ساخت: واند تخريب نامگذاري شودت ميمرحله كار مسيح  دومين،

اللفظي يك ديوار، ولي مانعي كه به وسيله شريعت موسوي تحت تاثير فرامين و احكام خاص در البته نه بطور تحت
اين همچنين به وسيله ديواري كه در صحن . دبين يهوديان به عنوان قوم اسرائيل و جدا از اقوام ديگر ايجاد شده بو

بر باالي ديوار هيچ . دندش مييرد كه يهوديان به آنجا وارد نگ ميمعبد قرار داشت و براي امتها بود مورد مثال قرار 
اجازه ندهيد هيچكس از هيچ قوميتي ديگر وارد شود و در اطراف : ود كه نوشته باشدش مينشانه هشداري ديده ن

  . هر كس كه اين فرمان را نقض كند خودش مسئول عواقب آن كه مرگ است خواهد بود. قدم بگذاردمكان مقدس 
. سومين سيماي كار مسيح برچيدن خصومت ميان يهوديان و امتها و همچنين ميان انسانها با خدا بود 15: 2

. اشدب ميفرايض  ناساند كه همانا شريعت احكام درش مياوت پولس شريعت را به عنوان عامل دشمني و عد
شريعت بخودب خود . ولي از احاكمِ جدا و مختلفي تشكيل شده بود. شريعت موسي يك اصل شريعتي تك بود

آلود انسان از شريعت به عنوان مجوزي براي نفرت ولي طبيعت گناه )12: 7روميان (. نيكو، مقدس و عادالنه بود
  . ردك مين قوم برگزيده خدا بر روي زمين مشخص چونكه شريعت عمال اسرائيل را به عنوا. استفاده كرد

ولي چگونه مسيح شريعت را . ردندك ميبسياري از يهوديان متكبر شده و با امتها با حالت تحقيرآميزي برخورد 
سپس او تمامي . به عنوان دليل عداوت برداشت؟ اوال، او براي پرداخت تاوان شريعتي كه شكسته شده بود مرد

تاوان به كل . حاال شريعت ديگر چيزي براي گفتن به كساني كه در مسيح هستند ندارد. رضا نمودمطالبات خدا را ا
به هر حال اين بدين معنا نيست كه ايشان هر . ايمانداران زير شريعت نيستند، بلكه زير فيض. پرداخته شده است
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د و بند آزاد هستند و در شريعت او اين يعني ايشان حاال در مسيح از قي. وانند زندگي كنندت ميواهند خ ميطور 
  . واهدخ مياشند و بايد طوري زندگي كنند كه او ب مي

به عنوان نتيجه برداشتن عداوتي كه به وسيله شريعت ايجاد شده بود، خداوند حاال قادر بود كه خلقت 
يهوديان ايماندار يك او از هر دو يك انسان جديد در خود آفريد كه يعني امتهاي ايماندار و . جديدي ايجاد كند

  . كليسا –وجود ساخت 
كليسا جديد است در اين مفهوم كه يك ارگان جديد . از طريق يكي شدن با او، جنگجويان با هم متحد شدند

كليساي عهد جديد دنباله . ديدن اين امر خيلي حائز اهميت است. اشد كه تا آن موقع وجود نداشته استب مي
كليسا . وجود داشته است قبالًمستقل از هر چيز ديگري كه  كامالًچيزي است كه  اين. اسرائيل عهد عتيق نيست

  : بايد به وسيله اين چيزها شناخته شود
واند از حق و مزاياي يك يهودي به طور ت ميدر آن  )غيريهودي(كليسا جديد است، چونكه يك امت . 1

  . مند گرددمساوي بهره
هوديان و هم امتها بايد هويت ملي خود به وسيله مسيحي شدن كنار كليسا جديد است، چونكه در آن هم ي. 2

  . بگذارند
  . كليسا جديد است، چونكه يهوديان و امتها بايد اعضاي وفادار بدن مسيح باشند. 3
كليسا جديد است، چونكه يك يهودي بايد اميد سلطنت كردن با مسيح را داشته باشد به غير از بودن يكي . 4

  . او از اعضاي ملكوت
  . كليسا جديد است، چونكه يك يهودي ديگر زير شريعت نيست. 5

كليسا واضحا يك خلقت جديد است، با سرنوشتي مستقل، عناويني مستقل، دعوتي مستقل و اشغال كردن 
او همچنين بين يهوديان و . سدر ميجا به پايان ن ولي حوزه كار مسيح در همين. محلي به خصوص در نقشه خدا

او اينكار را به وسيله برداشتن عامل عداوت و بخشيدن طبيعت تازه و خلق كردن اتحادي . لحه برقرار كردامتها مصا
گري، تعصب و هر شكل صليب، جواب خداست، به هر گونه تمايز و تفكيك نژادي، ضد يهودي. جديد انجام داد

  . ديگري از خصومت ميان انسانها
اگر چه . ان و امتها با يكديگر، ايشان را با خدا توأما مصالحه دادمسيح به عالوه مصالحه دادن يهودي 16: 2

اسرائيل و ديگر قومها طبعا به تلخي با هم ضديت داشتند، ولي يك چيز بود كه ايشان در آن مفهوم با هم مشترك 
وت را به خداوند عيسي با مرگ خود بر صليب عدا. دليل لين دشمني با خدا، گناه بود. در دشمني با خدا –بودند 

آناني كه او را پذيرفتند، عداوت را يافتند و بخشيده شدند و رها شدند و از قدرت . وسيله برداشتن عامل آن برچيد
خداوند عيسي ايمانداران يهودي و امت . اندحاال ايشان با خدا مصالحه داده شده. عداوت برداشته شد. گناه رستند

در حيني كه همه اثرات خصومت را . ن خود را به خدا تقديم كردرا با هم در يك بدن كليسا متحد كرد و بد
  . خدا هرگز نياز نداشت كه با ما مصالحه كند. برداشت

كار خداوند ما بر روي صليب عدالتي . ولي ما نياز داشتيم كه با او صلح كنيم. او هرگز از ما تنفر نداشته است
  . ويم و نه دشمنانش مير وي مثل دوستان او وارد اي كه ما به وسيله آن به حضورا مقرر كرد بر پايه
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يابيم كه او آمد حاال ما در مي. او سالمتي را به وجود آورد 15در آيه . مسيح سالمتي ما است 14در آيه  17: 2
- دوم، با حضورش به وسيله روح. چگونه و كي او آمد؟ اول، او شخصا در قيامش آمد. و مصالحه را بشارت داد

در حقيقت مصالحه يكي از اولين كارهاي او بود كه راجع به آن . او در قيامش مصالحه را بشارت داد. القدس آمد
خبر خوش مصالحه براي شماست كه  )26، 21، 19: 20يوحنا  ؛36: 24لوقا (. پس از قيامش از مردگان سخن گفت

  .19: 57ست در اشعيا كه نزديك بوديد و اين تحقق وعده خدا )يهودياني(و شما  )امتها(. دور بوديد
ود اآلن بين اعضاي بدن و خدا صلح وجود دارد اين است كه ايشان ش ميدليل عملي كه بر طبق آن ثابت  18: 2

اين در نقطه مقابل عهد عتيق است كه در آندوره فقط كاهن اعظم آنهم . در هر زماني به حضور خدا دخول دارند
و حاال : ندك ميادي اين تضاد را مشخص . ان حضور خدا وارد شوداقداس، مكوانست به قدست ميسالي يك مرتبه 

رد كه در آن ب ميبزرگترين تفاوت، يك غيريهودي كه در مسيح است واقعا و به طور مداوم از آن بركات عالي لذت 
 از طريق دعا هر .مند شودوانست از آن بهرهت مياي موقع يك مرد و فقط سالي يك مرتبه به طور خاص و دوره

  . واند وارد مكان سلطنت آسماني شده و در حضور حاكم جهان زانو بزند و او را پدر خطاب كندت ميايمانداري 
او  »خداوند عيسي«. اول، اين به وسيله اوست. است ود در اينجا آمدهش ميترتيب معمولي كه در دعا رعايت 

شريعت كهنه را براي رفتن به حضور خدا  مرگ، مدفون شدن و قيام او هرگونه. شفيعي است بين انسانها و خدا
ما در نام او به خدا . هدد ميحاال او به عنوان شفيع در باال ما را در كسب رابطه نزديك با پدر ياري . استبرداشته 
ما هر دو . ما از خودمان هيچ لياقتي نداريم، بنابراين ما به خاطر شايستگي اوست كه خوشحاليم. ويمش مينزديك 

مزيت آن اين است كه ما دخول . هم ايمانداران يهودي و هم امتهاي ايماندار –در در دعا دخول داريم نفر نزد پ
انيم، لكن د ميايد نب مينيم به طوري كه ك ميزيرا كه آنچه دعا . ندك ميو همچنين روح نيز ضعف ما را مدد . داريم

  )26: 8روميان (. ردود بيان كش ميهايي كه نند به نالهك ميخود روح براي ما شفاعت 
. ناختندش ميهيچكدام از مقدسين عهد عتيق خدا را به عنوان پدر ن. ويم پدر استش ميآنكه ما به او نزديك 

اين پس از قيام بود كه او . ايستادندقبل از قيام مسيح انسانها در حضور خدا به عنوان مخلوقان در حضور خالق مي
يوحنا (. ومر ميبگو كه نزد پدر خود و پدر شما و خداي خود و خداي شما  نزد برادران من رفته به ايشان: فرمود

20 :17(  
در آيه . در نتيجه كارهاي بخشش او ايمانداران پس از آن قادر شدند براي اولين بار خدا را پدر خطاب كنند

و از طريق  ندك مينزد خداي خود پدر دعا او : اند، هر سه شخصيت تثليث در عاي ايماندار مكشوف شده18
  . هدد ميالقدس انجام ردد و اين كار را در قدرت روحگ ميخداوند عيسي مسيح به او نزديك 

نظير ايمانداران غيريهودي را عنوان در چهار آيه پاياني اين باب، پولس رسول بعضي از بركات بي 19: 2
. نامختون و بيروني خوانده نخواهند شد ايشان ديگر هرگز بيگانه، سگ،. ايشان ديگر غريب و اجنبي نيستند. ندك مي

ايمانداران يهودي و اجداد ايشان هيچ مزيتي يا برتري بر ايشان . حاال ايشان در عهد جديد هموطن مقدسين هستند
ايشان همچنين اهل خانه خدا  )21، 20: 3فيليپيان (. شهروندان درجه اول آسماني هستندهمه مسيحيان . ندارند
  . وندش ميوند، بلكه به عنوان اعضاي خانواده آسماني پذيرفته ش ميط به ملكوت آسمان وارد ايشان نه فق. هستند
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ند ايشان به سنگهاي عمارت ك مياند يا چنانچه پولس در اينجا تصوير باالخره ايشان اعضاي كليسا شده 20: 2
بنياد آن، سنگ زاويه آن،  –ند ك ميپولس رسول با جزئياتي عالي اين هيكل را توصيف . اندهيكل مقدس تبديل شده

  . عمارت آن، بنا شدن آن و رشد آن
واند به ت مياين ن. اين به انبيا و رسوالن عهد جديد اشاره دارد. هيكل بر بنياد رسوالن و انبيا بنا شده است

ست كه رسوالن اين امر بدين معنا ني. انستندد ميانبياي عهد عتيق مربوط باشد زيرا كه ايشان چيزي راجع به كليسا ن
ولي ايشان بنياد آن را بر طبق آنچه كه  )11: 3اول قرنتيان (. مسيح بنياد آن است. و انبياء پايه و اساس كليسا هستند

ود، چنانكه رسوالن و انبياء در ش ميكليسا در مسيح يافت . از شخصيت و كار خداوند عيسي آشكار شد نهادند
او را اعتراف كرد كه مسيح، پسر خداي زنده است، عيسي اعالم كرد كه وقتي كه پطرس . تعاليم و ادعاهاي مسيح

در مكاشفه  )18: 16متي (. هاد كه ابواب جهنم بر آن استيال نخواهند يافتن مياو نيز كليساي خود را بر صخره بنياد 
آن ولي به  ايشان اساس آن نيستند،. وندش مياساس شهر مقدس اورشليم شناخته  12رسوالن تحت عنوان  14: 21

بنياد يك عمارت نياز به فقط . اند، زيرا ايشان اول تعاليم عالي راجع به مسيح و كليسايش را دريافت كردندمربوط
بنيادي كه ايشان نهادند براي ما به صورت . رسوالن و انبياء يك بار براي هميشه كار نكردند. يك كار اساس دارد

شان ديگر با ما نيستند ولي ما پايه و اساس تعاليم مسيح را از طريق همين هاي عهد جديد درآمد تا اگر چه اينوشته
. در معناي دوم در تمامي اعصار انسانهايي هستند كه خدمت ايشان نبوت يا رسالت است. ها در دست داريمنوشته

. نند انبياء هستندك يمكالم را موعظه  ي كهتر اآلن رسول هستند و آنانمبشرين و سازندگان كليساها در مفهومي پائين
  . ولي ايشان در مفهوم اصلي، انبياء يا رسوالن نيستند

كار پرجالل او را توصيف واند ت ميهيچكس ن. او سنگ زاويه نيز هست. عيسي مسيح فقط بنياد هيكل نيست
كليسا  توصيف راجع به سنگ زاويه آمده است كه بر طبق آنها به خداوند عيسي مسيح به عنوان سر 3حداقل . كند

  . اشاره شده است
كه بقيه  آنجااز . نيمك ميبه سنگ زاويه به عنوان سنگي كه در وسط يك ساختمان قرار دارد فكر  ما عموماً. 1

در اين . يدآ ميساختمان به نظر به وسيله آن نگاه داشته شده است، اين سنگ زاويه به نظر خيلي مهم و حياتي 
ند، ك مين سنگ دو ديوار را به هم متصل كه اي آنجاهمچنين، از . ا شاهد هستيماي حقيقي از خداوند رمفهوم، نمونه

  . اشدب ميواند به مفهوم اتحاد ايمانداران يهودي و امتها در كليسا از طريق او ت مي
اي كه سنگ زاويه ترجمه شده است به سنگ اصلي بنا بعضي از محققين كتاب مقدس معتقدند كه كلمه. 2

  . اشاره دارد
بنابراين مسيح در كليسا شخص . اردد ميند و ديگر سنگها را نگه ك مين سنگ باالترين مگان را در بنا اشغال اي

  . او را برداريد و كل بنا فرو خواهد ريخت: ناپذير كليساستاو همچنين شخص اصلي و اجتناب. برجسته است
اين سنگ بيشترين جا . گ يك بنا استسومين طريق فهم اين مسئله اين است كه سنگ زاويه، بزرگترين سن. 3

اشد و فرشتگان او ب مياين تنها سنگي است كه به آن اندازه و شكل خاص موجو . ندك ميرا در اين توصيف اشغال 
و . او در خدمت و شخصيتش واحد است. بنابراين مسيح سر كليساست. هندد ميشكل بقيه بناي هيكل را تشكيل 

  . خشدب ميشكلي خاص او تنها كسي است كه به كليسا 
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  : اوال، مسيح بنياد كليسا است
در او ما به آن : ويدگ ميبليكي . او منشاء حيات و رشد كليساست: كلمات، در وي به مسيح اشاره دارد 21: 2
ند تا وقتي كه به كمال برسد يعني وقتي كه ك ميدر او كل هيكل نمو . نيمك ميويم، در او ما در آن نمو ش مياضافه 
 . اويه بايد با فريادهاي فيض، فيض بيرون بيايدسنگ ز

اين . ويدش ميدر وي شما نيز با هم بنا كرده  :تناسب و اتحاد هيكل به وسيله اين عبارت نشان داده شده است
هر عضوي جايگاه بخصوصي در اين . يك اتحاد است كه به وسيله اعضاي بسيار و مختلفي درست شده است

اند به خوبي سنگهايي از وادي مرگ به وسيله فيض خدا بيرون آمده. يگاه مناسب استمسكن دارد كه براي آن جا
به هر حال، اين روند مشابه نمو ساختمانهاي ديگر . ندك ميروند خاص اين بنا اين است كه نمو . اندبا هم پيوسته

  . ان فكر كنيدبه آن تحت عنوان رشد يك ارگان زنده مثل بدن انس. اشدب ميبه وسيله سيمان و آجر ن
كليسا يك وجود زنده است كه . كليسا يك سازمان نيست. و در نهايت، كليسا يك ساختمان فاقد روح نيست

كليسا در روز پنطيكاست متولد شد و تا . هندد ميبا مسيح به عنوان سر و ايمانداران به عنوان اعضا، بدن را تشكيل 
  . نمو خواهد كرد حال نمو يافته و تا زمان ربوده شدن ايمانداران

اي كه كلمه. اين ساختمان در حال رشد و زنده تحت عنوان هيكل مقدس در خداوند توصيف شده است
، نه به حومه )نائوس: يوناني(رد به صحن بيروني اشاره ندارد، بلكه به عبادتگاه دروني ب ميپولس براي هيكل به كار 

ترين مكان به حساب رد كه مقدسك مين هيكل فكر او داشت به قسمت اصلي ساختما. بلكه به مكان مقدس
  . در آنجا خدا سكونت داشت و او در آنجا خودش را در ابري درخشنده و روشن از جالل مجسم كرده بود. مدآ مي

ايمانداران يهودي و امتها مكان . خدا در كليسا ساكن است) 1: درسهاي متعددي در اينجا براي ما وجود دارد
اين هيكل ) 2. ازدس ميهند كه او در آن سكونت يافته و جالل خودش را در آنجا مكشوف د ميمقدسي را تشكيل 

كليسا به عنوان هيكل ) 3. اين هيكل از دنيا جدا شده و براي اهداف مقدس به او متعهد شده است. مقدس است
  . مقدس مركزي است براي پرستش، عبادت و حمد و ثناي خدا از طريق خداوند عيسي مسيح

به بياني ديگر، خداوند عيسي منشاء . ندك ميپولس اين هيكل مقدس را به وسيله بودنش در خداوند توصيف 
اند و ايشان به خاطر محبت او بايد عمال اعضاي آن از طريق يكي شدن با او مقدس گرديده. تقدس آن است

  . مقدس باشند
شنيدن اين امر بايد . برابر با ايمانداران يهودي دارندالعاده ايماندارانِ امتها جايگاهي در اين هيكل فوق 22: 2

اعتبار بزرگ جايگاه ايمانداران اين است كه ايشان در روح . آور باشد، چنانكه براي افسسيان بودبراي ما حيرت
كليسا . واند در آن با قومش ساكن شودت ميآماده كردن جائي كه خدا  –اين هدف هيكل است . مسكنِ خدا هستند

وانستند به مكان ت ميدر آن زمان ايشان ن. اين را با وضعيت امتها در عهد عتيق مقايسه كنيد. محل است همان
  1هندد ميحاال ايشان خودشان قسمتي از آن را تشكيل . سكونت خدا نزديك شوند

از . ستدر وي كه همانا در مسيح ا) 1(: و به خدمت هر كدام از اشخاص تثليث در ارتباط با كليسا توجه كنيد
) 3(. هيكل خانه خداي پدر بر روي زمين است. مسكن خدا) 2(. ويمش ميطريق اتحاد با اوست كه ما يك هيكل 

  )16: 3اول قرنتيان (. ودش ميالقدس است كه خدا در كليسا ساكن اين در شخصيت روح. در روح
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د با امتهايي به ش مييع بودند شروع و بنابراين، بابي كه با يك توضيح از امتهايي كه مرده، فاسد، شرير و نامط
  . اندسد كه از گناهان و نجاسات خود پاك و تطهير شده و در روح مسكن خدا شدهر ميپايان 
  )13- 1: 3(. پرانتزي در سرّ. ج

آيات . يابدادامه مي 14آنرا قطع كرده و تا آيه  2ند كه آيه ك ميرا طوري آغاز  1پولس جمله خود در آيه  1: 3
  . مسيح و كليسا –هند كه محتوايش سرّ است د ميك پرانتز را تشكيل مياني ي

اشد كه عصر حاضر كليسا خودش در نقشه خدا پرانتزي ب ميآنچه كه در اينجا به طور خاصي جالب است، اين 
در طي دوران ثبت شده عهد عتيق، خدا اساسا با قوم يهود : واند بدين صورت توضيح داده شودت مياين امر . است

وقتي كه . ، مركز داستان اكثرا ابراهيم و ذريتش هستند4تا مالكي  12در حقيقت از پيدايش . سر و كار داشت
اش كنار در نتيجه، خدا موقتا قومش را به عنوان قوم برگزيده. خداوند عيسي به زمين آمد، به وسيله اسرائيل رد شد

اي اني كه يهوديان و امتها در حضور خدا از درجهنيم، يعني زمك ميما حاال در دوران كليسا زندگي . گذاشت
اش را با قوم اسرائيل پس ازا ينكه كليسا كامل شده و به آسمان باال برده شود، خدا برنامه. مساوي برخوردار هستند

بنابراين، عصر . هاي ساعت نبوتي دوباره براي يك بار ديگر شروع به كار خواهند كردعقربه. از سر خواهد گرفت
اين يك عمل جديد در برنامه ملكوت . ضر پرانتزي است در ميان رفتار گذشته خدا با اسرائيل و رفتار آينده اوحا

  . وجود داشته و بعدا وجود خواهد داشت قبالًچه كه ناي بخصوص و جدا از هر آبرنامه –است 
رسول اين بخش را با اين پولس . ندك ميپولس جزئياتي منصفانه راجع به اين پرانتز عنوان  13- 2در آيات 

عبارت از اين سبب . از اين سبب من كه پولس هستم و اسير مسيح عيسي، براي شما اي امتها: ندك ميمطلب آغاز 
اند سخن ردد كه او راجع به مزايايي كه امتهاي ايماندار در اثر يكي شدنشان با مسيح كسب كردهگ ميبه زماني بر

  . ويدگ مي
. ست كه اين نامه زماني نوشته شده است كه پولس براي اولين بار در روم زنداني شدعموما اعتقاد بر اين ا

دهنده حس شكست خوردن، واند نشانت مياين امر . ويدگ ميولي او از خودش به عنوان زنداني روم سخن ن
اين از . واندخ ميپولس خودش را اسير مسيح عيسي . خواني داشته باشداحساس نگراني براي خويشتن يا مرثيه

  : ندك ميروت پاكسون به خوبي اين مطلب را عنوان . ردك ميپذيرش، اعتبار و پيروزي صحبت 
او در آنجا به عنوان . سد، چونكه پولس در روح اسير نشده استر ميهيچ بوئي از زندان در افسس به مشام ن

سر اين چنين پيروزي در . سيح استند كه اسير عيسي مك مييك زنداني رومي هست ولي اين را قبول ندارد و ادعا 
  . اشدب ميچيست؟ روح پولس با مسيح در آسمان است اگر چه بدنش در زندان اسير  )روم(دنيايي ديگر 

او در طي دوران خدمتش شروع به مبارزه تلخي كرد براي اثبات تعاليم . زنداني بودن او قطعا به نفع امتها بود
به ميزان مشابه از بركات و مزاياي ايمانداران يهودي در كليساي مسيحي  خود مبني بر اينكه امتهاي ايماندار

آنچه كه در نهايت باعث دستگير شدن و رفتن او به حضور قيصر شد، تهمت دروغي بود كه به . برخوردار هستند
منطقه تروفيموسي كه يك شخص افسسي بوده است را به هيكل برده بود كه آن بر اين مبنا كه وي . او بسته بود

رحمانه رهبران مذهبي ولي در پشت آن تهمت خصومت بي )29: 21 رسوالن اعمال(. براي ورود امتها ممنوع بود
  . قرار داشت
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ود كه ما به آن تحت عنوان ر ميحاال پولس الگوي تفكر خود و بيانش را ختم كرده و سراغ مسئله سر  2: 3
  . يك پرانتز بر مشيت الهي اشاره كرديم

واند اين نظريه را ايجاد كنيد كه خوانندگان پولس رسول از ماموريت ت مي )...اگر شنيده باشيد( 2يه اگر در آ
انسته د ميود كه پولس نر ميدر حقيقت با اين آيه براي اثبات اين نظريه به كار . خبر بودندخاص او براي امتها بي

، اگر ولي. وانسته به حبيبان افسسي نوشته شده باشدت يموشته و بنابراين نامه نن مياست اين نامه را براي چه كساني 
ايشان  ...ايدچونكه شما شنيده: ردب ميكه را نيز دارد، چنانكه فيليپي آن را چنين به كار اكثر مواقع مفهوم از آنجا 

او خدمتش را، تدبير فيض خدا كه به جهت شما به من عطا . انستند كه خدمت مخصوص او اين استد ميحتما 
مباشر كسي است كه انتخاب شده تا مسائل . دراينجا تدبير به مباشرت اشاره دارد. ندك ميه است، معرفي شد

پولس مباشر خداوند بود كه كارهاي عالي خدا را بر طبق حقايق عهد جديد اجرا . مشخص ديگري را اجرا كند
  : مفهوم بوده است 3اين مباشرت فيض خدا در حداقل . ردك مي

اين لطفي بود كه پولس اليقش نبود، ولي خدا او را براي چنين مزيت وااليي . يك شخص برگزيدهبه عنوان . 1
  . برگزيده بود

  . اين پيغام خدا بود، مبني بر آزادي و مهر و محبتي كه شايستگي آن را نداشت. به عنوان محتواي پيام. 2
  . دامتها قومي ناشايست براي چنين لطفي بودن. به عنوان پذيرش او. 3

  . ولي اين تدبير فيض به پولس داده شد تا او آن را در ميان امتها تقسيم كند
او اين سر را از هيچكس ديگري نياموخت و نه اينكه از طريق استعداد خودش به آن دست پيدا كرده  3: 3
ه چگونه و كجا او به به ما گفته نشده است ك. اين سر از طريق مكاشفه مستقيم خدا به او شناسانيده شده بود. باشد

اش را براي كليساي العاده به پولس نقشهانيم اين است كه خدا از طريقي خارقد ميآنچه كه ما . اين مكاشفه رسيد
ما نشان داديم كه سر، يك حقيقت مقدس و ناشناخته و . تشكيل يافته از امتها و يهوديان ايماندار نشان داده است

پولس رسول . اشد و حاال از طريق آسمان مكاشفه شده استب ميني قابل شناخت نانسااشد كه از نظر ب ميمرموز 
  . به آن اشاره كرده بود 22-11: 2 و 23، 22، 14- 9: 1به طور خالصه و ضمني در 

آنچه كه او راجع به موضوع نوشت براي اين كافي بود كه به خوانندگانش نشان دهد كه او سري از  4: 3
  : هدد ميبليكي اين متن را چنين توضيح . وط به مسيح استجانب خدا دارد كه مرب

بنابراين شما بايد شاهيد اين باشيد كه . ندك ميروشن  كامالًاين موضوع را : نوشتم قبالًدر اشاره به آنچه كه 
  . آگاه و مطيع است كامالًمعلم شما در اين مسئله سر 

مسيح عرفاني در اينجا به تصوير مشيده شده است، سر و هد كه د ميترجمه داربي، سر مسيح، اين امر را نشان 
نگاه  12: 12به عنوان مثالي ديگر، نام مسيح شامل هم خداوند عيسي و هم قومش آمده است، به اول قرنتيان (. بدن
  ).كنيد

 هد كه يكد ميپولس توضيح . هدد ميكاملترين توصيفي كه ما راجع به سر داريم را به ما  6و  5آيات  5: 3
  . هد كه سر مسيح چيستد ميسر چيست، سپس توضيح 
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يعني جستجوي آن در عهد عتيق بيهوده . اوال حقيقتي است كه در قرنهاي گذشته به بني آدم آشكار نشده بود
  . است

  . ها و تصاويري از آن در عهد عتيق باشد، ولي خود حقيقت در آن زمان ناشناخته بودشايد نمونه
خدا مكشوف . ت كه الحال بر رسوالن مقدس و انبياي او به روح مكشوف شده استدوما، اين حقيقتي اس

  . اي بوده كه مكاشفه از طريق آن بديشان داده شده استالقدس دريچهكننده بود و روح
. ينيم كه رسوالن و انبياء مربوط به عهد جديد هستند و نه عهد عتيق، اين آيه متناقض استب ميكه ما از آنجا 

بنابراين براي انبياي عهد عتيق ناشناخته . ويد كه اين حقيقت در دوران ديگر مكشوف نشده استگ ميقسمت اولين 
وانسته در روزگار پولس به وسيله انسانهايي كه براي قرنها مرده بودند شناخته شده ت ميپس چگونه . بوده است

انهاي دوران كليسا مثل پولس شناسانده باشد؟ معني آشكار آن اين است كه حقيقت بزرگ مسيح و كليسا به انس
پولس (. شده است كه به طور مخصوص به وسيله خداوند قيام كرده براي خدمت كالم و موعظه مامور شده بودند

او يكي از ميان بسياري بود، اگر چه او بيش . ند تنها شخصي است كه راز مقدس براي او باز شده استك ميادعا ن
  ).ردك ميهايش منتقل هاي روزگار خود و نسلهاي بعدي از طريق نامهاز بقيه حقيقت را به امت

ويند گ ميايشان . منصفانه است كه بگوئيم بسياري از مسيحيان نظري متفاوت با آنچه كه در باال داده شد دارند
لتر ولي حقيقت كليسا حاال كام. كه اسرائيل كليسا بوده است. كه كليسا عمال در عهد عتيق وجود داشته است

اين . ويند، سر آنچنان كه اآلن شناخته شده در دورانهاي ديگر شناخته نشده بودگ ميايشان . مكشوف گرديده است
ما مكاشفه كاملتري داريم، ولي هنوز هم ما اسرائيل . سر شناخته شده بود ولي نهبه حدي كه اآلن شناخته شده است

نند و ك ميرجوع  38: 7 رسوالن اثبات نظريه خود به اعمال ايشان براي. خدا هستيم كه اين يعني بقيه قوم خدا
ترجمه جديد، مژده براي عصر (در جائي كه قوم اسرائيل تحت عنوان كليسا  .1611ترجمه آن از روي كينگ جيمز 

بيابان نام درست است كه از قوم برگزيده خدا تحت عنوان جماعت در . اندخوانده شده )در بيابانجماعت : جديد
در نهايت، كلمه يوناني اكليسا . شده ولي اين امر بدان معنا نيست كه ايشان ارتباطي با كليساس مسيح داشتند برده
 38: 7اين كلمه فقط به طور تلويحي در اعمال . باشدواند به معني جماعت، جامع و يا يك گروه برگزيده ت مي

ود ش مياز متن مشخص . عت ترجمه شده استجما 41، 32: 19 رسوالن نيامده است، بلكه همان كلمه در اعمال
  چه؟  5ولي راجع به بحث آيه . كه ما كلمه كليسا و يا جماعت را داريم

اين امر . در آنجا بحث اين است كه كليسا درعهد عتيق وجود داشته اگر چه اآلن كاملتر مكشوف گرديده است
از دهرها و قرنها مخفي داشته شده بود، ليكن ويد سر گ ميجواب داده شده است كه به وضوح  26: 1در كولسيان 

  . مسئله بر سر درجه مكاشفه نيست، بلكه حقيقت آن. الحال به مقدسان او مكشوف گرديد
سيم كه در كليساي خداوند عيسي مسيح، امتهاي ايماندار در ميراث و ر ميحاال ما به حقيقت مركزي سر  6: 3

به بياني ديگر، امتها تفئير گرايش يافته حاال . اطت انجيل شريك هستنددر بدن و در بهره وعده او در مسيح به وس
  . رندب مياز بركات و مزاياي مساوي با يهوديان تفئير گرايش يافته لذت 

ايشان . ود، ايشان با يهوديان نجات يافته مساوي هستندش ميكه به ارث مربوط  آنجاتا . اوال ايشان وارث هستند
سپس ايشان به وساطت انجيل . در ارث با همه نجات يافتگان شريك هستندي مسيح ميراث خدا هستند و عيس
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واند ت مييا  )14: 3غالطيان  ؛8: 15اعمال (. القدس استوعده در اينجا به معني روح. شريك بهره وعده او هستند
امتها در . شده است به معني همه چيزهايي باشد كه در انجيل به تمام كساني كه در مسيح عيسي هستند وعده داده

  . همه چيز با يهوديان شريك هستند
اي با يهوديان اي ندارد، بلكه وضعيت مشابهايشان ديگر هيچ فاصله. باالخره، ايشان اعضاي بدن مسيح هستند

  . نجات يافته در كليسا، بدن مسيح دارند
الوقوع مسيح نيز نخواهند قريب اند و در ملكوتهيچكدام از اينها در تقدير الهي در عهد عتيق صادق نبوده

ايست در مورد ب مييك يهودي . اي در حضور خدا دانستدر عهد عتيق، اسرائيل مزيت مستقيم و جايگاه ويژه. بود
اين . نديدخ ميهرگونه نظري راجع به اينكه از حقوقي مساوي با يك غيريهودي در حضور خدا برخوردار باشد 

   )7، 6: 56 ؛6: 49اشعيا (. پيشگوئي دعوت امتها را كرده بودند لانبياي اسرائي. مسئله درست نبود
  . ولي ايشان در هيچ جا نگفتند كه امتها اعضاي يك بدن به همراه يهوديان خواهند بود

امتها بركت خواهند يافت ولي اين  )12: 60اشعيا (. دني خداوند ما، اسرائيل سر قومها خواهد بود)در ملكوت آ
  )23: 8و حزقيال  6: 61 ؛3: 60اشعيا (. خواهد بودطريق اسرائيل از 

دعوت كليسا بركات روحاني  )15-13: 9و عاموس  28تثنيه (. دعوت اسرائيل اساسا بركت زميني بوده است
كليسا . اسرائيل قوم برگزيده خدا بر روي زمين خوانده شده است )3: 1افسسيان (. در جايهاي آسماني است

ارساله مسيح بركت اسرائيل در حين سلطنت هز )9، 2: 21مكاشفه (. اشدب مينده شده عروس مسيح در آسمان خوا
كليسا براي قرنها و قرنها بر كل جهان سلطنت خواهد كرد و در جالل او سهيم خواهد  )5: 3هوشع (. خواهد يافت

  )23، 22: 1افسسيان (. شد
ين يك جامعه جديد است، يك پيروي ا. يا ملكوت نيستبنابراين واضح است كه كليسا مشابه اسرائيل 

كليسا پس از صعود مسيح . ود راجع به آن در كتاب مقدس خواندش ميبخصوص و مباركترين بدن ايماندارني كه 
. القدس شكل گرفتكليسا به وسيله تعميد روح ) 2 اعمال رسوالن(. القدس به آن داده شدبه وجود آمد و روح

ربوده شدن كامل خواهد شد و در آن زمان همه آناني كه به مسيح تعلق دارند به  و در هنگام )13: 12اول قرنتيان (
  )58-51، 23: 15اول قرنتيان  ؛18-13: 4اول تسالونيكيان (. خانه آسماني خواهند رفت

پولس حاال با تاكيد بر مساوي بودن امتها و يهوديان در كليسا خدمت شخصي خودش و ارتباط با آن را  7: 3
   )9-7آيات (. ذاردگ ميبه بحث 

كه امروزه براي  آنجاكلمه خادم گول زننده است، از : ويسدن ميوست . ودش مياوال او به خادم انجيل مبدل 
معني اصلي اين . اشدب مياين معني هرگز در عهد جديد مكتوب ن. ودش ميشبان يك كليسا استفاده خطاب كردن 

  . ندك مياو در ارتباط با اين سر به خداوند خدمت فت كه گ ميپولس به سادگي . كلمه، خدمتكار است
و اين فقط شكلي از فيض نبود، بلكه همچنين نشان . خدمت او بر حسب عمل قوت خدا به او داده شده بود

دهنده قدرت خدا در مقابل فريسيان مغرور و متكبر و براي نجات جانها بود و همچنين او را به عنوان يك رسول 
بنابراين پولس . به او قدرت داده بود مكاشفه دريافت كند و براي كار وي را تجهيز كرده بودمطرح كرده بود و 

  . ويد كه اين عطا برحسب عمل قوت خدا به او داده شده بودگ مي
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واند براي بعضي، ت مياين . ويدگ ميپولس رسول از خودش به عنوان كمتر از كمترين همه مقدسين سخن  8: 3
هر كس كه مسيح . اشدب ميالقدس پر ولي اين عمال فروتني شخصي است كه از روح. باشد يك نوع فروتني كاذب

اي در مورد پولس مطالب اضافه. مصرف بودن خودش را درك خواهد كردرا در جاللش ببيند گناهكار بودن و بي
كار را به وسيله  كه اين )4: 9اعمال رسوالن (. هم وجود داشت و آن خاطره جفا رساندن به خداوند عيسي بود

در نقطه مقابل اين، خداوند او را در طريقي  )6: 3فيليپيان  ؛ 13: 1غالطيان (. ادد ميجفا رساندن به كليسا انجام 
 )8، 2: 2و غالطيان  21: 22 ؛47: 13 ؛15: 9اعمال رسوالن (. بخصوص مامور كرده بود كه انجيل را نزد امتها ببرد

. راجع به انجيل و راجع به كليسا: خدمت او دو جنبه داشت. پطرس براي يهوديانامتها بود، چنانكه  پولس رسول
وانند نجات بيابند و سپس ايشان را به حقايق عهد جديد در مورد كليسا ت ميفت كه چگونه گ مياول او به انسانها 

  . ساهاي عهد جديدبراي او بشارت پايان كار نبود، بلكه قدمي بود براي ساختن و تاسيس كلي. مودن ميرهبري 
بليكي به خوبي اين را عنوان . قياس مسيح بوداولين هدف خدمت او، بشارت دادن در ميان امتها به دولت بي

. ازد كه چيزهاي باارزشي در اينجا مدنظر هستندس ميقياس، اين نظريه را دو كلمه جذّاب، دولت و بي: ندك مي
ولي در اينجا آنچيزي كه . ردب ميظير بودنشان ارزش آنها را باال ننظير هستند و اين بيخيلي باارزش اكثرا بي

دولت محبت، مهرباني، تقدس، نيكويي،  –اشد ب ميپايان و نامحدود نيز تر از همه است، همچنين بيباارزش
واهند براي خ مي ي كههمه اينها بدون محدوديت و در دسترس همه آنان. رحمت، بلوغ و قدرت اصالح و آسايش

  . ه و تا به ابد مهيا هستندهميش
در مسيح او از گنجهايي . ودش ميند فورا يك بيليونر روحاني ك ميشخصي به خداوند عيسي اعتماد  ي كهوقت

  رددگ ميتمام نشدني برخوردار 
به بياني ديگر، روشن ساختن اينكه آن سر . اشدب ميدومين بخش خدمت پولس روشن ساختن انتظام سر  9: 3

عروسي براي  )14: 15اعمال رسوالن (. نقشه خدا از اين زمان حال دعوت امتها به اسم او بود. ندك ميدارد كار 
همه در اينجا به معني ايمانداران . اند، مجريان اين سر هستندهمه كساني كه در اين نقشه خوانده شده. پسرش

بنابراين  )14: 2اول قرنتيان (. را بفهمند ظيمنجات يافتگان نبايدانتظار داشته باشند كه حقايق عميق اين سر ع. است
  . يهوديان و امتها، برده يا آزاد –ند ك ميپولس به همه در مفهوم همه انواع نجات يافتگان اشاره 

خود نقشه در ذهن خدا از ازل بوده است ولي در اينجا تعليم . ها مستور بوداين سري است كه از بناي عالم
يكبار ديگر ما بايد به اين امر توجه كنيم كه . اين عصر از تاريخ بشر مخفي نگاه داشته استاين است كه او آن را تا 

وجود  قبالًند كه جماعت يا كليساي جهاني چيزي جديد و بخصوص است كه ك ميالقدس به اين امر تاكيد روح
خدايي كه همه چيز را به  اين سر در. براي هيچكس شناخته شده نبده است قبالًكليسا به جز خدا . نداشته است

او جهان مادي را ساخت، او دورانها را خلق نمود و كليسا را نيز . وسيله عيسي مسيح آفريد مستور بوده است
ولي حكمت او تا قبل از زمان آمدن اوليه مسيح بر روي زمين در باب اين خلقت جديدش شناخته نشده  –ساخت 

  . بود
در ارتباط با سر آن است كه حكمت گوناگون خود را بر ارباب رياستها يكي از اهداف حال حاضر خدا  10: 3

. خدا معلم است. ندك ميپولس مجددا از استعاره مدرسه استفاده . و قدرتها در جايهاي آسماني مكشوف بسازد



 

- ٣٩  - 

كليسا هم . درس نيز حكمت خداست. رياستها و قدرتهاي آسماني شاگردان هستند. اشدب ميجهان كالس درس 
اش را العاده او در طريقهاي گذشتهنظير و فوقفرشتگان در آسمان مجبور هستند داوري بي. اشدب ميوع درس موض

ايشان خواهند ديد كه خدا چگونه . ينند كه خدا چگونه با جالل خودش بر گناه ظفر يافتب ميايشان . بپذيرند
ينند كه او دشمنانش را با بهائي گران آزاد كرده و ايشان را به ب ميايشان . بهترين آسمان را براي بدترين زمين فرستاد

اين امر خواهند بود كه شاهد ايشان . ازدس ميند و به عنوان عروس براي پسرش آماده ك ميوسيله محبت عوض 
ند ينند كه از طريق كار خداوب ميو . ازدس ميخدا چگونه آنها را با همه بركات روحاني در جايهاي آسماني مبارك 

عيسي مسيح بر روي صليب جالل بيشتري به خدا داده شد و بركات بيشتري به امتها و يهوديان ايماندار رسيد كه 
مسيح در باالترين رتبه قرار . خدا حاكم به حق است. به وسيله آنها ديگر گناه هرگز اجازه ندارد بديشان راه يابد

  . ندك ميو سلطنت شيطان شكست خورده و كليسا در مسيح در جالل ا. دارد
سر به خودي خود، مخفي بودن آن، افشاگري آن و مفهوم آن بر حسب تقدير ازلي است كه در خداوند  11: 3

انست كه شيطان شكست خواهد خورد و انسان د ميقبل از اينكه جهان به وجود آيد خدا . اشدب ميما مسيح عيسي 
اين نقشه به . نظير براي نجات انسان طراحي كرده بودي و بيو او يك نقشه عال. او را در گناه پيروي خواهد كرد

كل برنامه بر محور مسيح بود و از طريق او . وسيله كار تجسم، مرگ، قيام، صعود و جالل يافتن مسيح انجام شد
دين را نجات داده و ايشان را عضو بدن مسيح بگرداند و واند يهوديان و امتهاي بيت ميحاالخدا . ودش ميدرك 

ايشان را به شكل پسرش درآورده، بر ايشان به عنوان عروس برّه تا به ابد در طريقي خاص حرمت و جالل عطا 
  . كند

اي كه نظير در ورود به حضور خدا در هر لحظهدرنتيجه كار مسيح و اتحاد مابا وي حاال امتيازي بي 12: 3
جسارت ما رفتاري  ) 5: 1يعقوب (. ايمكرده بخواهيم و با اطمينان كامل و بدون ترس از سرزنش شدن را كسب

دخول ما، آزادي ما در . نيمك ميمحترمانه و بدون ترس است، چونكه ما فرزندان او هستيم و وي را پدر خطاب 
اعتماد ما برپايه پذيرفته شدنمان، گوش كردن او به دعاي ما و حكمت و . صحبت كردن با خدا در دعا است

  . يعني ايمان به خداوند عيسي مسيحو اينها همه از طريق ايمان به اوست كه اين . ستجوابهاي دوست داشتني خدا
ند كه وقتي به زحمات او ك ميالعاده آن مقدسين را تشويق پولس با نظر به اعتبار خدمتش و نتايج فوق 13: 3
نكه از رنجها و مصيبتهايش به جاي آ. ندك ميرد كه به امتها خدمت ك مياو افتخار . نند خسته خاطر نشوندك ميفكر 

ايشان . ويد كه ايشان بايد فخر كنند كه اين زحمات براي خداوند عيسي هستندگ ميبه خاطر ايشان نااميد شوند، او 
ايست زحمات او در زندان را به عنوان ب ميايشان . شد شاد باشندك ميبايد به جهت زحماتي كه او براي ديگر امتها 

  . بروييآيدند و نه بيد ميجالل 
  )19-14: 3(. دعاي پولس براي مقدسين. چ

بنابراين كلمات از . يردگ ميحاال پولس تفكر خود را در باب اول با قطع توضيحات راجع به سر از سر  14: 3
اشاره دارند كه راجع به اين امر بود كه امتها چگونه با يهوديان از طريق يكي شدن با مسيح  2اين سبب به باب 

انگيز ايشان از مرگ و ضعف باعث شد كه پولس براي ايشان دعا كند تا هميشه در قيام حيرت. ندوش ميمتحد 
  . شادي عملي در وضعيت رفيع خود زندگي كنند



 

- �٠  - 

اين بدين معنا نيست كه زانو زدن هميشه بايد حالت . نمز ميزانو : حالت پولس در دعا نشان داده شده است
  . ما بايد براي نشان دادن فروتني و احترام خم باشد بدن در دعا باشد و يا اينكه جانهاي

اعمال (. در مفهوم عمومي، خدا، پدر همه نسل بشر است، يعني كه او خالق است. ودش ميدعابه پدر خطاب 
تر او پدر همه ايمانداران است كه يعني ايشان رادر خانواده الهي و در مفهومي مستقيم )29، 28: 17رسوالن 

در معني خاص آن او پدر خداوند ما عيسي مسيح است كه يعني  )6: 4غالطيان (. رفته استروحاني خود پذي
  )18: 5يوحنا (. ايشان يكي هستند

اي در آسمان و بر زمين نقش اساسي پدر كه پولس در اينجا مدنظر دارد اين است كه از او هر خانواده 15: 3
  : واندن بدين معنا باشدت مياين . ودش ميمسمي 
  . نندك ميمه نجات يافتگان در آسمان و بر روي زمين به او به عنوان سر خانواده نگاه ه. 1
. هاي خود را نيزهمه مخلوقات، بشر و فرشتگان، وجود خود را مديون فقط شخص او هستند و خانواده. 2

ي شامل نسلهاي هاي زمينخانواده. هاي آسماني شامل رياستها و قوات آسماني و مخلوقات آنجا هستندخانواده
  . اندمتعدد هستند كه از نوح به وجود آمدند و حاالل به قومهاي مختلف تقسيم شده

. او منشاء تمام والدين ديگر است. پدر بودن خدا اصيل است. اندهمه پدرهاي دنيا نام خود را از او گرفته. 3
  . يرندگ ميه در زمين نام خود را از او كه همة پدرها چه در آسمان و چ: ندك ميفيليپس اين آيه را چنين ترجمه 

 به حسبود كه او به شما ش ميوانيم كمك كنيم ولي از گستردي درخواست پولس روشن ت ميما ن 16: 3
. آور و قوي شوندواهد درخواست كند كه مقدسين از لحاظ روحاني زورخ مياو . ندك ميدولت جالل خود عطا 

نه حتي بر طبق يا اندازه . به اندازه دولت جالل او: هندد ميجواب ولي تا چه حد؟ جيميسون، فاست و بران 
دولت و بر طبق دولت تفاوتي وجود  به حسبنند كه بين ك ميواعظين اكثرا اين نكته را عنوان . ظرفيت قلبهايمان

! او اين بر طبق دولت اوست ولي نه مقياس ثروت. يك شخص ثروتمند شايد پول زيادي بتواند پرداخت كند. دارد
كه خدا در جاللش  آنجااز . واهد كه به ايشان بر طبق كامليت دولت جالل خود قدرت ببخشدخ ميپولس از خدا 

چرا ما ! آساي آن آماده شوندبراي ريزش سيل هد كه ايمانداراند ميبه طور نامحدودي ثروتمند است، پولس اجازه 
تي كه شخصي از ناپلئون لطف بزرگي را درخواست بايد از چنين پادشاه بزرگي فقط مدركي درخواست كنيم؟ وق

  . اين شخص به من به وسيله بزرگي خود حرمت نهاد: كرد فورا آن را كسب كرد، چون ناپلئون گفت
: ها را به شكل يك اهرام در نظر بگيريداين درخواست. سيمر ميحاال ما به درخواستهاي خاص دعاي پولس 

  . سدر ميوند پولس به اوج ساختمان پرشكوه خود ش ميچنانچه دعاها عنوان . اولين درخواست سنگ اوليه بنا ايت
بركات طالب . آور شونداولين درخواست اين است كه ايشان در انسانيت باطني خود از روح او به قوت زور

ازد، بلكه قدرت روحاني است كه براي بلوغ، س مياين قدرت نيست كه معجزات را ظاهر . قدرت روحاني هستند
البته، او . القدس استند روحك ميشخصي كه اين قدرت را توزيع . ثبات، و استعداد روحاني مسيحيان الزم است

واند به ما قوت ببخشد كه ما هر روز از كالم خدا تغذيه شويم و هواي دعا را تنفس كنيم و هر ت ميفقط زماني 
  . روزه در خدمت خداوند مشغول باشيم
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اين انسانيت باطني ماست كه . ند كه اين يعني بخش روحاني طبيعت ماك ميني عمل اين قدرت در انسانيت باط
ود اگر چه ش مياين انسانيت باطني ما است كه روز به روز تازه  )22: 7روميان (. ندك ميدر شريعت خدا شادي 

ي ما محتاج قدرت، اگر چه اين از خداست، انسانيت باطن )16: 4دوم قرنتيان (. رددگ ميانسانيت ظاهريمان كهنه 
  . رشد و رسيدگي است

اين نتيجه نيروبخش روحاني . قدم دوم اين است كه مسيح به وساطت ايمان، در دلهاي شما ساكن شود 17: 3
  : است

: 3مكاشفه  ؛ 23: 14يوحنا (. ودش ميدر زمان تفئير گرايشِ ايماندار در او شخصا ساكن  خداوند عيسي عمال
در اينجا مسئله سكونت او در ايماندار مطرح نيست، بلكه . عاي پولس در اينجا نيستولي اين امر موضوع د )20

اشد؟ او در هر شخصي به طور دائمي سكونت دارد ب مياش چگونه اين مسئله كه احساس عيسي مسيح در خانه
كه ! داشته باشدولي اين درخواستي است مبني بر اينكه او راهي براي دسترسي به تمامي اتاقها و كمدها در خانه 

اي ناگسستني با ها و اعمال بد محزون نشود تا بتواند از رابطهآلود، تفكرات و انگيزهيعني او به وسيله كلمات گناه
 –ود و جائي كه او دوست دارد در آنجا بماند ش ميدر آن صورت قلب يك مسيحي خانه مسيح . ايماندار لذت ببرد

  . بيت عنيامثل خانه مريم، مرتا و ايلعازر در 
پولس رسول . ندك ميقلب است كه هرگونه رفتاري را كنترل . البته قلب به معناي مركز حيات روحاني است

وند و كارهايي كه انجام ر ميند كه خداوندي مسيح براي خوانندگانش چنانچه كتاب را خوانده و پيش ك ميدعا 
خالصه  - ويند بر ايشان بيشتر باز شود گ ميماتي كه نند و كلك ميورند و پولي كه خرج خ ميهند و غذايي كه د مي

  . در تمامي جزئيات زندگيهاي ايشان
و . ويمش ميالقدس را دريافت كنيم، بيشتر به شباهت خداوند عيسي مسيح هر چقدر كه ما بيشتر قدرت روح

  . ندك مياحساس راحتي ويم او بيشتر در جائي كه ساكن شده است يعني در قلبهاي ما ش ميهر چقدر بيشتر شبيه او 
دهنده وابستگي دائمي و تسليم اين امر نشان. نيمك مياز طريق ايمان، شادي سكونت او در خودمان را كسب ما 

  . نيمك مياين از طريق ايمان است كه ما حضور او را تجربه . و سرسپردگي هميشگي با اوست
تا  )14آيه (. ودش مياز پدر درخواست . است هاي تثليث را نمايان ساختهتا اينجا دعاي پولس همه شخصيت

آيه (. در خانه قلب ايشان ساكن شود كامالًتا مسيح بتواند  )16آيه (. از طريق روحش ايمانداران را قوت ببخشد
وانيم از كار ازلي ذات خدا به نفع خودمان و ت ميهاي يك ايماندار اين است كه ما يكي از بزرگترين مزيت )17

  . ببريمديگران بهره 
در اينجا . وندش مينتيجه پيشرفت نامحدود مسيح اين است كه مسيحيان در محبت ريشه كرده و بنياد نهاده 

كار بزرگ يك . ريشه يك گياه نيازمند رسيدگي و تغذيه است. ندك ميپولس از كلماتي در دنياي گياهان استفاده 
محبت خاكي است كه زندگي ما بايد : ويدگ ميورجي چنانچه اسك. ساختمان، بنياد آن است كه بر آن قرار گرفته

  . اي است كه ايمان ما بايد بر بنياد آن نهاده شودهاي خود را در آن قرار بدهد و صخرهريشه
زندگي با محبت يعني . ريشه كردن و بنياد نهادن در محبت يعني بنا شدن در محبت به عنوان طريقي از زندگي

  . ودش مياين زندگي مسيح است كه در ايمانداران ديده . واضع و افتادگيزندگي با مهرباني، فروتني، ت
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ند ك مياي از رشد روحاني و رسيدگي را عرضه مطلبي كه در آيه قبلي مورد درخواست واقع شد برنامه 18: 3
  . ود دريابد كه عرض و طول و عوق و بلندي چيستش ميكه بنا بر آن فرزند خدا آماده 

موضوع . و اندازه را بررسي كنيم اجازه بدهيد به اين عبارت توجه كنيم، با تمامي مقدسينقبل از اينكه بعد 
بنابراين مستلزم . واند به تنهايي قسمت كوچكي از آن را نيز درك كندت ميآنقدر بزرگ است كه هيچ ايمانداري ن

همانند طوفاني از نور بر روي واند در ميان ايمانداران ت ميالقدس روح. مشاركت، تعليم و بحث با ديگران است
  . هاي كتاب مقدس عمل كندنوشته

در . ويدگ مياگر چه متن اين را ن. اين ابعاد كه در اينجا اشاره شده است عموما مربوط به مسيح هستند
اگر محبت مسيح منظور نظر پولس در اين آيه . حقيقت، محبت مسيح به طور جداگانه در اين عبارات آمده است

  : اشدب ميارتباطي كه نشان داده شده است چنين  باشد، پس
  )16: 3يوحنا (. جهان –عرض 
  )8: 13اول قرنتيان (. ابديت –طول 
  )8: 2فيليپيان (. حتي مرگ بر روي صليب –عمق 

  )2- 1: 3اول يوحنا (. آسمان –بلندي 
  : ويسدن ميير به خوبي ام. بي. اف

و وقتي كه ما به چهره عيسي در سلطنت . قرار دارد هميشه افقي در پيش است، چنانچه در پشت سر ما
نيم، زيبايي آن چنان خواهد بود كه ما جذابيت، تازگي و عمق آن را از دريچه بهشت براي ك مياش نگاه هزارساله

  . اولين بار خواهيم ديد
در . ته باشدواند به اهميت جايگاه خدمتي كه در ميان افسسيان بود اشاره داشت ميولي اين ابعاد همچنين 

  : حقيقت، پيدا كردن اين ابعاد در متن آسان است
در نجات يهوديان و امتها اشاره  اين به گستردگي فيض خدا. شرح داده شده است 18-11: 2عرض در . 1

  . ودش مياين سر هر دوي اينهارا شامل . ندك ميند و سپس ايشان را به كليسا ملحق ك مي
- گفتيم، ايمانداران پيش از بنياد عالم در مسيح برگزيده شده قبالًچنانكه . يردگ ميرطول از ازل تا ابد را رد ب. 2

: 2(. نهايت فيض خود را به لطفي كه بر ما در مسيح عيسي دارد ظاهر خواهد كرددر آينده او دولت بي )4: 1(. اند
7(  

مسيح به اين . بوديمما در گودال گناهان خود غرق شده . وصف شده است 3-1: 2عمق به روشني در . 3
  . جنگل كثيف و فاسد آمد تا به جاي ما بميرد

ايم، ولي با او در جايهاي ماهنوز با مسيح برخيزانده نشده ي كهدر جائ. نشان داده شده است 6: 2بلندي در . 4
قتي كه ما و. هدد ميكران بودن ابعاد را نشان اين عظمت، راستي و بي. ايمآسماني نشسته و در جاللش شريك گشته

وانيم انجام دهيم اين است كه در اين ابهام كلمات مقدس، ت مينيم به قول اسكورجي تنها كاري كه ك ميبه اينها فكر 
  . فرمان را مشخص كنيم
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وانند آن ت ميايشان ن. درخواست بعدي پولس رسول اين است كه مقدسين به محبت مسيح عارف شوند 19: 3
پايان است، بلكه آنها بايد هر روزه هر چه بيشتر راجع به او محبن مسيح اقيانوس بيه عمل بياورند، چون را يكجا ب
. ندك مينظير دعا نظير خداوند بيو بنابراين او براي شناختي عميق و تجربي و لذت بردن از محبت بي. بياموزند

تمامي پري خدا در . ري خداند تا پر شويد تا تمامي پك ميدر جائيست كه پولس دعا نقطه اوج اين دعاي پرشكوه 
ود تا ش ميهر چقدر كه او بيشتر در ما به واسطه ايمان ساكن  )9: 2كولسيان (. خداوند عيسي مسيح ساكن است

ولي اين يك هدف است كه ما به . وانيم به تمامي پري خدا پر شويمت ميما هرگز ن. ويمش ميتمامي پري خدا پر 
قسمت شكهايي وجود هيم، بايد بدانيم كه در اين د ميين قسمت را توضيح و اگر چه ما ا. ويمر ميسمت آن پيش 

هاي كتاب مقدس سر و كار داريم بايد هشيار باشيم كه سر و كارمان با حقايقي است كه كه ما نوشتهاز آنجا . دارد
يه استفاده كنيم، به ها براي روشن كردن اين آوانيم از تمثيلت ميما . از توانايي درك و توضيح دادن ما فراتر است

! ولي چقدر اقيانوس داخل آن كوچك است. رددگ ميود و از آب پر ش مياي در اقيانوس غرق عنوان مثال انگشتانه
مانده و از خدا  كالمِدر شگفتيِ وانيم ت مياگر چه ما همه اينها را گفتيم ولي رموز اين آيه همچنان باقيست و ما فقط 

  . حقايق آن حيرت كرد
  )21، 20: 3(. د و ثناي پولسحم. ح

درخواستهاي قبلي پولس عظيم، شجاعانه و . يابدبخش خاتمه ميدعاي پولس با يك حمد و ثنايِ روح 20: 3
گستردگي توانايي او در هرم كلمات . ولي خدا قادر است بيش از اينها را انجام دهد. يندآ ميبه نظر غيرممكن 

  : ودش ميند ديده ك ميا را توصيف العاده خدپولس كه با آنها بركات فوق
  قادر

  قادر است كه بكند
  قادر است كه بكند هر آنچه بخواهيم

  قادر است كه بكند هر آنچه بخواهيم يا فكر كنيم
  قادر است كه بكند زيادتر از هر آنچه بخواهيم يا فكر كنيم

  نهايت زيادتر از هر آنچه بخواهيم يا فكر كنيمقادر است كه بكند بي
اين . ندك ميبرحسب قوتي كه در ما عمل . هد با اين عبارت بيان شده استد مياينكه خدا جواب دعا را معني 

ند و در پي ثمربخشي به زندگي ما و شبيه مسيح ك ميهايماي ما كار القدس اشاره دارد كه دائما در زندگيبه روح
ند و همچنين در پرستش به ما الهام ك ميهدايت اشد و ما را نسبت به گناه ملزم كرده و در دعا ما را ب ميشدن ما 

ويم، عمل او در ما براي پيروي ش ميهر چقدر كه بيشتر ما تسليم او . مايدن ميخشد و در خدمت ما را راهنمايي ب مي
  . ودش مياز مسيح بيشتر ظاهر 

خدا اليق است كه تا به . آمين. مر او را در كليسا و در مسيح عيسي تا جميع قرنها تا ابداآلباد جالل باد 21: 3
وان در اجرام آسماني مشاهده كرد، در خورشيد، ماه و ستارگان و ت ميقدرت و حكمت او را . ابد پرستيده بشود

در پادشاه و در . ها و درختهاهمچنين در حيوانات و پرندگان و ماهيها و در آتش و كوه و برف و مه و در باد در تپه
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همه اينها مختص اين منظور هستند كه نام خداوند . در اسرائيل و در قومهاي ديگررعيت و در پيران و جوانان، 
  )148مزامير (. پرستيده بشود

مسيح سر است و  –هند و آن كليسا است د ميولي گروهي ديگر وجود دارد كه جالل ابدي را به خدا 
ويليامز . نظير اوستالعاده و بيفوقاين جامعه نجات يافته شهادتي ابدي براي فيض . اشندب ميايمانداران، بدن 

  : ويسدن مي
چه جملة . جالل ابدي خدا به عنوان خداي پدر در تمامي دورانها در كليسا در مسيح عيسي قابل رويت است

  . مسيح و كليسا به عنوان يك بدن وسيله نمايش ابديت هستند! جالبي
خود و اعالن جهاني انجيل و در خدمات پرستش و در زندگي اعضاي حتي حاال هم كليسا بايد در خدمت 

وقتي كه . دوره اين پرستش تا جميع قرنها و تا ابداآلباد است )اردمان(. خود به نيازهاي بشري، خدا را جالل بدهد
نويم جواب قلبهاي ما يك آمينِ قلبي ش ميدعوت پولس براي پرستش ابدي خدا در كليسا و در مسيح عيسي را 

  !است
  )6-4بابهاي (. ار در خداوندعملكرد ايماند. 2

  )6- 1: 4(. درخواست اتحاد در پيروي مسيحي. الف

. بابهاي قبلي با دعوت مسيحيان سر و كار داشت. توقفي بزرگ راجع به اين نكته در افسسيان وجود دارد 1: 4
كه فيض ما را به وضعيتي . در سه باب آخر او استدعا دارد كه ايماندار در شايستگي آن دعوتي كه دارد رفتار كند

جايگاه . مان عمل كنيماز اينجا به بعد بايد بر طبق وضعيت. آن رفيع ساخته است تا به حال محتواي ما بوده است
پس درست است كه افسسيان از جايهاي آسماني در بابهاي . رفيع ما در مسيح بايد مطابق با رفتار ديندارانه ما باشد

چنانچه اسكات گفته است، اين . ودش ميمنتهي  6 – 4و به جامعه در بابهاي ها به كليساي محلي به خانه 3 – 1
هند كه ما بايد در كليسا اتحاد و در زندگيهاي شخصي خود درجه خلوص و هماهنگي و د ميبابهاي آخري تعليم 

  . ها و در مقابله با قدرتهاي شرير ايستادگي را كسب كنيمنظم را در خانه
تئودورت تفسير . اين بار به عنوان اسير خداوند –رد ب ميخود تحت عنوان اسير نام  پولس براي دومين بار از

ند و او در اين اسارتش براي ك ميورد، او آنرا حرمتي واال محسوب آ ميجهان، رسوائي به حساب آنچه كه : ندك مي
  . ندك ميمسيح بيشتر از يك پادشاه در فرمانروائي خود فخر 

ر نتيجه وفاداري و اطاعتش نسبت به خداوند اسير شده است، خوانندگانش را پولس به عنوان كسي كه د
هد بلكه با عطوفت و د مياو فرماني ن. اند رفتار كنندند كه به شايستگي آن دعوتي كه به آن خوانده شدهك ميتشويق 

  . ندك مينرمي و به زبان فيض از ايشان استدعا 
رفتار شايسته آن . ندك ميود كه زندگي كلي شخصي را توصيف ش مي بار در اين نامه ديده 7كلمه رفتار كردن 

  . است كه با وضعيت يك مسيحي به عنوان عضوي از بدن مسيح سازگار باشد
  . هاي زندگي اين مهم است كه روحي شبيه مسيح را نشان بدهيددر همه ورطه 2: 4
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. يدآ ميث معاشرت با خداوند عيسي پديد يك فروتني اصيل كه در ا –كمال فروتني : اين امر بستگي دارد به
. ذارد كه خود را بهتر از ديگران ببينيمگ ميازد و نس ميكمال فروتني ما را از هيچ بودن و ناتوان بودن خودمان آگاه 

  . اين متضاد تكبر و خودپسندي است
ني انسانها تالفي ويم و در مقابل نامهرباش ميرفتاري كه بر طبق آن ما بدون سركشي تسليم خدا  -تواضع 

. اشمب ميمن حليم و افتاده دل : وانيم در زندگي كسي ببينيم كه گفتت مياين تواضع را در بهترين شكلش . نيمك مين
  : ندك ميرايت اين چنين تفسير 

كسي كه جهان را آفريده، ستارگان را در فضا پرتاب كرده و آنها را به اسم ! آوريالعاده و حيرتچه جمله فوق
شماري را در جايهايشان قرار داده است، كسي كه كوهها را در مقياس زده است، كسي كه صورتهاي فلكي بيصدا 

ها را در ترازو، كسي كه جزاير در نظرش خيلي كوچك هستند، كسي كه آب اقيانوسها را در خود وزن كرده و تپه
اين امر چنين . ليم و افتاده دل يافتند، وقتي كه به زندگي بشر وارد شد خود را لزوما حك ميكف دستش جمع 

  . او خودش بود. نيست كه او انساني كامل را برافراشت و خودش را در آن جاي داد
  : ودش مياين حلم توسط تمثيل زير نشان داده . ثمره صبر تحت محركات طوالني است –حلم 

ه سگ بزرگ پارس وقتي كه سگ كوچولو ب. يك سگ بزرگ و يك سگ بسيار كوچك را در نظر بگيريد
، صبورانه، گستاخي واند سگ كوچك را با يك گاز از پا درآوردت ميند، سگ بزرگ كه ك ميند و به وي حمله ك مي

  . ندك ميسگ كوچولو را تحمل 
اين يعني پذيرفتن ديگران براي اشتباهات و خطاهايشان يا شخصيتها، عملكردها،  –متحمل يكديگر در محبت 

در حالي كه درون انسان پر از . مسئله احترام ظاهري مطرح نيستدراينجا . ي مختلف ايشانتوانائيها و خلق و خو
  . انداين يعني محبتي مثبت نسبت به كساني كه ما را عصباني، آزرده و يا اذيت كرده. آزردگي و رنجش است

بزرگترين تمايز بشري خدا در تاسيس كليسا . و سعي كنيد كه يگانگي روح را در رشته سالمتي نگه داريد 3: 4
ولي اين امر . انددر مسيح عيسي اين تمايزات برداشته شده. ضديت بين يهوديان و امتها –را از ميان برداشته است 

ند؟ آيا هنوز هم بين ايشان دشمني طوالني وجود خواهد داشت؟ آيا ك ميچگونه در زندگي هر دوي اينها عمل 
و كليساي امتهاي مسيح خواهد بود؟ پولس براي جلوگيري از چنين گرايش براي ايجاد كليساي يهودي مسيح 

  . هايي خواستار اتحاد در ميان مسيحيان استنظريه
القدس همه ايمانداران حقيقي را در مسيح روح. ايشان بايد با جديت سعي كنند كه يگانگي روح را نگاه دارند

. واند آن را خراب كندت ميل است كه هيچ چيز ناين اتحادي اصي. در بدن يك روح ساكن است. يك ساخته است
يگانگي . وانند طوري رفتار كنند كه گوئي اين اتحاد اين طور نيستت ميولي ايمانداران با نزاع و گزيدن يكديگر 

اي است كه اعضاي بدن را برخالف سالمتي رشته. روح را نگه داشتن يعني در صلح و سالمتي با يكديگر زيستن
ردند، جدا شدن و گ ميالعمل معمول وقتي كه تفاوتها ظاهر عكس. رداندگ ميي آنها در بدن متحد تفاوتهاي طبيع

در ملزمات اتحاد، در شكها : اشدب ميالعمل روحاني اينطور ولي عكس. اشدب ميشروع به تشكيل گروهي ديگر 
  . سوال و آزادي و در همه چيزها نوع دوستي
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بنابراين، ما بايد سعي . ن كليساي محلي و هرگونه كار خدا وجود دارددر هر كدام از ما توانايي خراب كرد
  . كنيم رفتارها، اعمال و لذات شخصي خود را در رشته سالمتي براي جالل خدا و بركات معمول آن حفظ كنيم

هند د ميبه جاي بزرگ كردن تفاوتها، ما بايد به هفت واقعيت مهم كه اساس يگانگي مسيحي را شكل  4: 4
  . كنيمفكر

وجود برخالف تفاوتهاي موجود در نژاد، رنگ، مليت، فرهنگ، زبان و خلق و خو، فقط يك جسد . جسديك 
  دارد كه 

نام، فرقه، گروه مانعِ . از همه ايمانداران حقيقي از پنطيكاست تا زمان ربوده شدن ايشان شكل گرفته است
انساني هنگامي كه نجات دهنده بيايد از ميان خواهند  بنديهايهمه اين گونه تقسيم. وندش ميعملكرد اين حقيقت 

عيسي مسيح ها بيفتند، ولي ها و گروهبگذار نامها و فرقه: بنابراين، توجه ما در اين زمان حاضر بايد اين باشد. رفت
  .در همه، همه چيز باشد

. بدن مسيح نيز هست همچنين در )19: 6اول قرنتيان (. همان روحي كه در يك ايماندار ساكن است. يك روح
  )16: 3اول قرنتيان (

تا با مسيح باشند و به شكل او درآيند  –اند هر كدام از اعضاي كليسا به يك سرنوشت خوانده شده. يك اميد
  . يك اميد شامل همه انتظارات در هنگام بازگشت خداوند عيسي است. پايان او شريك گردندو در جالل بي

خدايان بسيار و (وند، ش ميآسمان و زمين چيزها و افراد زيادي خدا خوانده  اگر چه در. يك خداوند 5: 4
و يك خداوند يعني عيسي مسيح كه در او همه چيز ... ولي براي ما فقط يك خدا وجود دارد )خداوندان بسيار

   )5: 8اول قرنتيان (. حيات دارد
و براي  )3يهودا (. قدسين سپرده شده استاين ايمان مسيحي است، بدنه آموزه مسيحي يك بار به م. يك ايمان

  . ما در عهد جديد مهيا است
القدس همه كساني كه به اوال، به وسيله روح. وان متصور شدت ميكلمه اي را در اين معناي دوگانه. يك تعميد
ي كه به سپس تعميد )13: 12اول قرنتيان (. يرندگ مينند و به وسيله تعميد روح در بدن جاي ك ميمسيح اعتماد 

اگر چه اشكال مختلفي از . نيمك ميوسيله آن، يكي شدن با مسيح در مرگش و مدفون شدن و قيامش را اعتراف 
به وسيله تعميد، . هدد ميالقدس تعليم عهد جديد تعميد را به نام پدر و پسر و روح. تعميد امروزه وجود دارد

و تصميم خود مبني بر گام برداشتن در تازگي حيات  شاگردان وفاداري خود به مسيح، دفن شدن طبيعت كهنه خود
  . نندك ميرا عنوان 

او حاكم  –فوق همه است : ناسند كه اوش ميهر يك از فرزندان خدا، يك خدا و پدر رهاننده را . يك خدا 6: 4
در . ندك ميند و از همه براي انجام مقاصدش استفاده ك مياو در همه كار  –در ميان همه است . مطلق جهان است

  . اشدب مياو در همه ايمانداران ساكن است و در همه مكانها و زمانها در آن واحد حاضر مطلق  –همه است 
  )16- 7: 4(. برنامه براي طرز عمل مناسب اعضاي بدن. ب

هرعضوي نقش خاصي . ويندگ ميبدن مسيح حقيقتي دارد كه اسما به آن تنوع در اعضايش آموزه اتحاد 7: 4
نقشي كه هر كدام از اعضا ايفا . دو عضوي شبيه هم نيستند و هيچ دو عضوي دقيقا وظيفه مشابهي ندارندهيچ . دارد
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اگر بخشش مسيح در اينجا به معناي . اشد كه به هر كس بخشيده استب مينند به حسب اندازه بخشش مسيح ك مي
القدس م دراينجا اين است كه روحپس تعلي )39، 38: 2و اعمال رسوالن  17، 16: 14يوحنا (القدس باشد، روح

چنانچه . هدد ميخشد و توانايي به كار بردن آن عطا را ب ميكسي است كه برخي از عطايا را به هر يك از مقدسين 
ساند، بدن مسيح هم از لحاظ روحاني و هم از لحاظ تعداد رشد ر ميكه هر عضوي كار مخصوص خود را به انجام 

  . ندك مي
كمك كردن به هر يك از ايمانداران براي يافتن و به انجام رسانيدن هدف خود بخششهاي خداوند براي  8: 4

هر ايمانداري، . اين نبايد با بخششهاي آيه قبلي قاطي شود. مخصوصي از انواع خدمتها در كليسا بديشان داده است
اينها بخششهاي : ا دارا نيستندر 11ولي همه ايمانداران يكي از آيات نامبرده آيه  )7آيه (. تعدادي بخششها دارد

  . اندمخصوصي هستند كه در جهت رشد بدن داده شده
انيم كه دهنده آن بخششهاي مخصوص خداوند عيسي مسيح قيام كرده، صعود كرده و جالل يافته د مياوال ما 

د به آسمان كند تا به عنوان يك نبوت كه بر طبق آن مسيح موعو_را نقل قول مي 18: 68پولس مزمور . اشدب مي
  . اش بخششها به مردم دادصعود خواهد نمود و اسيران را به اسيري خواهد برد و به عنوان پاداشي براي پيروزي

مسيح چگونه به آسمان صعود نمود؟ آيا او با خداي پدر از ازل در ! وردآ ميولي اين مشكلي را به وجود  9: 4
نبوت صعود او . رده است، بايد اول از آسمان پائين آمده باشدآسمان نبوده است؟ قطعا، اگر او به آسمان صعود ك

: را چنين تعبير كنيم 9پس ما بايد آيه . ندك ميبه طور تلويحي نزول او به پائين را از پيش اعالم  18: 68در مزمور 
انيم د ميما . نيعني اينكه اول نزول هم كرد به اسفَل زمي –ويد او صعود نمود گ مي 68حاال در حالي كه در مزمور 

لحم نزول كرد و بعد به مرگ بر روي خداوند عيسي به آخوري در بيت. كه اين دقيقا همان امري بود كه اتفاق افتاد
هاي ولياين با نوشته. واند داشته باشدت مياسفل زمين اشاره به جائي احتماال ميان عالم ارواح يا جهنم . صليب و قبر

ترجمه جديد  )46، 43: 23لوقا (. روح مسيح به بهشت رفت و نه به جهنمويد گ ميمقدس هماهنگ نيست كه 
عبارت صعود كرد حاكي از چيست، جز آنكه به جايهاي : ندك ميانگليسي كتاب مقدس اين آيه را چنين ترجمه 

  . تر زميني نيز نزول كردپست
ين آيه آمده است دقيقا به در او نزول عيسي مسيح خداوند كه به طور تلويحي  18: 68نبوت مزمور  10: 4

آنكه نزول نمود، همان است كه صعود نيز . وسيله تجسم، مرگ و مدفون شدن خداوند عيسي مسيح به انجام رسيد
ست كه بر گناه، شيطان، ارواح شرير و مرگ غلبه ا كرد، باالتر از جميع افالك تا همه چيزها را پر كند و او همان

اين معنا بيان شده است كه او منشاء همه بركات، جميع همه شرافتها و حاكم مطلق  ند درك مياو همه را پر . يافت
  . بين ژرفاي صليب و وزن جاللي كه او كسب نكرد مكاني وجود ندارد: ويسدن ميگرانت . اف. اشدب ميهمه چيز 

ششهايي قبل چنين بخ. اشدب مياين است كه دهنده بخششها، مسيح صعود كرده  10 – 8تعليم اساسي در آيات 
واند براي دفاع از نظريه عدم وجود كليسا در ت مياين امر . اشته استد مياز اينكه او به آسمان صعود كند وجود ن

دوران عهد عتيق مورد استفاده قرار بگيرد، ولي حتي اگر هم كليسايي قبل از صعود مسيح وجود داشته اين بخششها 
  . را نداشته است
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ينيم كه در واقع انسانها ب ميما با كمال تعجب اين بخششها را . ا در اينجا آمده استحاال عنادين بخششه 11: 4
و او بخشيد بعضي رسوالن و بعضي انبياء و بعضي مبشرين و بعضي . ها يا استعدادهاي طبيعيهستند و نه موهبت
  . شبانان و معلمان را

. الم و بنياد نهادن كليساها مامور شده بودندرسوالن كساني بودندكه مستقيما به وسيله خداوند براي موعظه ك
ايشان قدرت ظاهر ساختن  )22: 1اعمال رسوالن (. ايشان انسانهايي بودند كه مسيح را در قيامش ديده بودند

. ستندب ميمودند به كار ن ميو اينها را براي اثبات پيغامي كه موعظه  )12: 12دوم قرنتيان (. معجزات را داشتند
 )20: 2افسسيان (. به همراه انبياي عهد جديد اساسا خدمتشان مربوط به بنياد نهادن كليسا بودايشان  )4 :2عبرانيان (

  . اندهايي است كه پس از صعود مسيح رسول بوده ن رسوالني كه در اين متن بديشان اشاره شده است، به معني هما
مستقيما از خداوند دريافت كرده و به كليسا منتقل اي را ايشان مكاشفه. يا بلندگوي خدا بودندانبياء سخنگويان 

  . فتند كالم خدا بودگ ميالقدس آنچه كه ايشان از قول روح. ردندك مي
هاي كليسا نهاده شد به اتمام خدمت ايشان وقتي كه پايه. در مفهوم اصلي ما ديگر رسوالن و انبياء را نداريم

ما بر اين تاكيد كرديم كه پولس در اينجا از انبياء . ه اتمام رسيدرسيد و همچنين بدين خاطر كه كانون عهد جديد ب
فكر كردن به ايشان به عنوان انبياي . اينها توسط مسيح پس از صعودش عطا شده بودند. ويدگ ميعهد جديد سخن 

  . وردآ ميعهد عتيق مشكالتي را در متن پديد 
شدگان ايشان از آسمان ماموريت دارند كه گم .نندك ميمبشرين كساني هستند كه خبر خوش نجات را موعظه 

ايشان توانايي خاصي در تشخيص وضعيت گناهكار و به كار انداختن وجدان و جواب دادن به . را به كليسا بياورند
معترضين و تشويق و ترغيب براي جواب دادن به مسيح و كمك به اشخاص براي تفئير گرايش و يافتن اطمينان از 

مبشرين بايد از كليساي محلي خارج شوند، كالم را موعظه كنند و سپس كساني را كه . ا دارندطريق كالم خدا ر
  . ايشان تغذيه و تشويق شونداند به كليساي محلي هدايت كنند تا در آنجا تفئي گرايش داده

گله را  اينها. نندك ميشبانان انسانهايي هستند كه در زير دست شبان اعظم گوسفندان كه مسيج باشد خدمت 
كننده بخش و اصالحخدمت ايشان خدمتي حكيمانه، جمعي، تشويقي، تسلي. نندك ميخوراك داده و رهبري 

  . اشدب مي
كار شبانان خيلي شبيه و مرتبط است به كار مشايخ در كليساي محلي و تنها تفاوت اساسي در بين اين دو اين 

عهد جديد شماري از . است )منصب(مقام  است كه شبان بخشش مخصوصي است براي كليسا ولي شيخ يك
   )2، 1: 5اول پطرس  ؛28، 17: 20اعمال رسوالن (. شدك ميشبانان را در كليساي محلي به تصوير 

اند و ايشان ويد تجهيز شدهگ ميمعلمين انسانهايي هستند كه با قدرتي آسماني براي توضيح آنچه كتاب مقدس 
  . نندك ميمايند و به قلب و وجدان مقدسين القا ن ميوان كرده و آن را تفسير به وسيله آن عطا معني كالم خدا را عن

يك مبشر ممكن است انجيل را در غالب متن خارج از چهارچوبش موعظه كنند، در حالي كه معلمين در پي 
  . نشان دادن اين هستند كه متن چگونه با چهارچوب خود سازگار است

اند كه در اينجا يك بخشش گيري كردهاند، بعضي چنين نتيجها هم آمدهچون شبانان و معلمين در اين آيه ب
و . واند معلم باشد، بدون اينكه قلب شباني داشته باشدت مييك انسان . ولي لزوما چنين نيست. اشدب ميمورد نظر 
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 11ين آيه اگر معلمين و شبانان در ا. اشتن عطاي خاص معلمي استفاده كندواند از كالم بدون دت مييك شبان 
: 2وان گفت كه رسوالن و انبياء هم در ت مياشخاص مشابهي باشند، پس به وسيله همان قانون مشابه دستور زباني 

  !برابر هستند 20
ما بايد مواظب باشيم تا در تشخيص بين بخششهاي آسماني و استعدادهاي طبيعي اشتباه . كالم آخربه عنوان 

واند يك مبشر، شبان و يا معلم در مفهوم ت ميي اگر بااستعداد هم باشد، ناي، حتهيچ شخص نجات نيافته. نكنيم
واند چنين باشد، مگر بخشش آن را از آسمان به طور خاص ت ميو نه يك مسيحي هم . عهد جديدي آن باشد

را ازند كه كاري س مياين بخششها يك انسان را قادر . طبيعي استالقدس فوقهاي روحبخشش. دريافت كرده باشد
  . انجام دهند كه از نظر انساني محال است

اين بخششها براي تكميل مقدسين، براي كار خدمت و . سيمر ميحاال ما به هدف يا مقصود بخششها  12: 4
  : ترتيب از اين قرار است. براي بناي جسد مسيح هستند

  . ندك ميبخششها مقدسين را تكميل . 1
  . نندك ميمقدسين سپس خدمت . 2
  . ودش ميبنا سد سپس ج. 3

اين كلمه به . نند نيستك مياي كار خدمت يك نوع شغل مخصوص محدود به انسانهايي كه به طور حرفه
هد اين است د ميو آنچه كه اين آيه تعليم . اشدب مياين شامل هرگونه خدمت روحاني . سادگي صفاي خدمت است

  . كه همه ايمانداران بايد در خدمت باشند
اند تا ايشان كامل شوند و به خداوند خدمت كنند و جسد مسيح را بنا به مقدسين داده شده بخششها براي اين

  : هدد مينظير خود توضيح وسن هونر اين امر را در طريق بي. نمايند
گفته شده است كه انجيل اين نيست كه به . هر مسيحي مأمور است، چون هر كدام از مسيحيان مبشر هستند

و همه ما دستور داريم كه آن را  –ي بشنويم و بعد از كليسا بيرون برويم و آن را بازگو كنيم كليسا آمده و چيز
مسيحيت تبديل . همچنين گفته شده است، مسيحيت به عنوان مجمعي از مشاهدين تشكيل شده است. انجام دهيم

ما براي انجام خدمت تمام در اين روزها ! ودش مياي شده و به وسيله تماشاچيانش تأمين به يك روحانيت حرفه
هر . ودش ميشينيم تا شاهد مراسمي باشيم كه انجام ن مييريم و در روز يكشنبه در كليسا گ ميوقت مسيحي حقوق 

به راستي كه خدمتي مخصوص براي شبانان، معلمين و مبشرين وجود  ...مسيحي بايد در خدمت تمام وقت باشد
  . ين براي كار خدمت ايشانبراي تكميل مقدس.. .ولي براي چه؟ –دارد 

كه مردم بديشان وابسته  اند نبايد به طريقي كار كنندانسانهايي كه اين بخششهاي آسماني را دريافت كرده
ما . به جاي آن، ايشان بايد تا روزي كار كنند كه مقدسين قادر باشند خودشان بقيه مسير را طي كنند. شوند

او به كساني كه . و در مركز آن معلم را در نظر بگيريد يك دايره: نين بيان كنيموانيم اين امر به طور تمثيلي را چت مي
وند و پيش رفته و به ديگران ش ميبنا  ردند و در ايمانگ ميند و ايشان تكميل ك ميحول او در دايره هستند خدمت 

اين . ودش ميكرده و بنا از اين طريق كليسا رشد . نندك ميطبق بخششي كه خدا بديشان عطا فرموده است خدمت بر 
محدود كردن خدمت مسيحي در . رشد جسد مسيح هم در اندازه و هم از لحاظ روحاني استروش آسماني براي 
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فاصله بين . ودش مياي از انسانهاي برگزيده مانع رهايي قوم خدا، بشارت جهاني انجيل و روند رشد كليسا عده
  . و شايد بزرگترين مانع گسترش انجيل باشد افراد روحاني و غيرروحاني غيركتاب مقدس است

نجامد؟ جوابش اين است، تا همه ا ميبه طور اين روند رشد چقدر : هدد ميال را جواب اين سو 13آيه  13: 4
  . به يگانگي ايمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان كامل، به اندازه قامت پري مسيح برسيم

اآلن ما . اش ببرد، همگي ما در يگانگي ايمان خواهيم بوده قلة آسمانيوقتي كه خداوند كليسا را ب. يگانگي
  . نظريات و عقايد مختلفي داريم و اعتراضات زيادي نيز نسبت به هم

در اينجا ما نظرياتي شخصي راجع به خداوند و تعاليمش و ظاهرش . سيمر ميو روزي به معرفت تام پسر خدا 
  . واهيم ديد و خواهيم شناختداريم ولي بعدا او را چنانچه هست خ

هم به طور شخصي و هم به عنوان . سيمر ميدر هنگام ربوده شدن ما همچنين به بلوغ و رشد كامل . معرفت
  . به كامليت روحاني نائل خواهيم شدبدن مسيح، ما 

ساي جهاني و كلي. همه از نظر اخالقي شبيه مسيح خواهند شد. سيمر ميو ما به اندازه قامت پري مسيح . پري
پري مسيح خود كليساست، پري او كه همه . ودش ميرشد كرده و كامل و مناسب براي سر پرجالل خود  كامالًبدني 

به اندازه قامت پري مسيح يعني كليسا كامل شده و نقشه خدا براي رشد آن تحقق يافته . ازدس ميرا در همه پر 
  . است

وند و مقدسين همگي در ش ميمي كه خدا مد نظر دارد به كار گرفته در مفهو )عطايا(زماني كه بخششها  14: 4
  . ثباتي و زودباوري، بيعدم بلوغ –ود ش ميخدمت خداوند فعال هستند، از اين خطرات جلوگيري 

وند، هرگز از طفل بودن در روحانيت در ش ميايمانداراني كه هرگز در پيشرفت و خدمت ديده ن. عدم بلوغ
: اين امر را نويسنده عبرانيان چنين بيان كرده است. نندك مين در اثر فقدان عمل، پيشرفتي هم نايشا. نخواهند آمد

ايد معلمان باشيد، باز محتاجيد كه كسي اصول و مبادي الهامات خدا ب ميزيرا كه هر چند با اين طول زمان شما را 
  )12: 5عبرانيان (. را به شما بياموزد و محتاج شير شديد و نه غذاي قوي

- اي و تعاليمشان بسيار آسيبمسيحيان نابالغ در برابر شيادان حرفه. ثباتي روحاني استخطر ديگر بي. ثباتيبي

  .وند و به باد هر تعليمي رانده خواهند شدش ميهاي مذهبي ايشان تبديل به كولي. پذير هستند
شد، در كالم عدالت ناآزموده هر كه شيرخواره با. ترين اين مشكالت، فريب خوردن استجدي. زودباوري

اند تا اما غذاي قوي از آن بالغان است كه حواس خود را به موجب عادت، رياضت داده. است، چونكه طفل است
هاي خاصي شده و با تعصب و خلوص نيت ايشان جذب فرقه )14، 13: 5عبرانيان (. تمييز نيك و بد را بكنند

. ندك مياي استفاده چونكه يك شخص فقيه از كلمات مذهبي به طور حرفه. نندك ميظاهري اقدام به دفاع از آنها 
اگر ايشان كتاب مقدس را براي خود . نند كه او حتما بايد يك مسيحي حقيقي باشدك ميايشان مجذوب شده و فكر 

يشان كه ولي حاال ا. خوانده باشند، قادر خواهند بود كه فريبكاري آن شخص را از طريق كالم كتاب مقدس ببينند
انديش براي  از دغل بازي مردمان در حيله. اشندب ميزودباور هستند، اطفال متموج و رادنه شده از باد هر تعليم 

  . مكرهاي گمراهي
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اوال، اين روند رشد مستلزم وفاداري . هندد ميدو آيه آخر اين پاراگراف رشد مناسب بدن مسيح را نشان  15: 4
دوما، بايد . هيچ سازشي در ميان نيست، درست مثل اصول ايمان.. .راستي نموده بلكه پيروي: اشدب ميدر تعاليم 

اگر اين شخص به طريق ديگري غير از . بلكه در محبت پيروي راستي نموده: روحي راست وجود داشته باشد
  : هدد ميبليكي تذكر . محبت و راستي سخن گويد و آن را پيروي نمايد، نتيجه آن شهادتي يكطرفه خواهد بود
ولي راستي بايد به طرزي .. .راستي عنصري است كه ما بايد در آن زيست كنيم و وجودمان به آن وابسته است

زيبايي پيغام به . خبرهاي خوبي كه با خشونت بيان شوند، خبرهاي خوب نيستند. جدانشدني با محبت بپيوندد
ند و وقتي ك ميي مقدسين را كامل سپس وقتي كه يك بخشش. ودش ميوسيله روح سركش پيغام دهنده خراب 

  . نندك ميمقدسين در خدمت فعال هستند ايشان در هر چيز در مسيح ترقي 
در همه قلمروهاي زندگيهاي ايشان، . مسيح هدف و عامل رشد ايشان است و قلمروي رشد در همه چيز است

واند تصويري درست از او را به جهان ت ميبه عنوان سر آيا طريق او در كليسا بدنش . وندش ميآنها بيشتر شبيه او 
  !عرضه كند

از او تمام بدن مرتب و مركب . اشدب ميخداوند عيسي تنها، هدف رشد نيست، بلكه او عامل رشد نيز  16: 4
العاده اعضاي بدن به وسيله اين عبارت توضيح داده شده است، از او تمام بدن مركب و اتحاد فوق. گشته است

به  كامالًاند و ي كه هر كدام از اعضا دقيقا براي جاي خود و هدف خاصي طراحي شدهاين يعن. مرتب گشته
بدن انسان لزوما از استخوانها، گوشت و پوست و .اند تا اُرگاني زنده و كامل پديد آورندعضوي ديگر متصل شده

هر . ه وسيله ليگمانهاوند و مفاصل نيز بش مياستخوانها از طريق رباطها به هم متصل . مفاصل تشكيل شده است
بدن . يرندگ مينند و براي رشد و به سود بدن مورد استفاده قرار ك ميكدام از اينها نقش خاصي را در بدن انسان ايفا 

  . حتي وجود كوچكترين ايمانداران ضروري است. هيچ عضوي ظاهري نيست. مسيح هم چنين است
در . ندك ميآورند، بدن با هماهنگي رشد ه اجرا درميزماني كه هر كدام از ايمانداران نقش خاص خود را ب

اين به سادگي يعني رشد . ندك ميمفهومي واقعي، به مدد هر مفصلي و برحسب عمل به اندازه هر عضوي بدن نمو 
ود وقتي كه اعضاي آن با كتاب مقدس، دعا، پرستش و شهادت دادن به مسيح ش ميبه وسيله خود بدن برانگيخته 

  . دونش ميتغذيه 
به عالوه رشد در اندازه، كليسا در محبت بنا . اشدب ميكليسا مانند بدن، خود رشد : چنانچه چفر گفته است

زماني كه مسيحيان . ند كه در ميان اعضا كليسا با يكديگر برقرار استك مياين امر راجع به محبتي صحبت . ودش مي
نند و ك ميسانند، يكديگر را در محبت بنا ر ميتحقق وند و اهداف خاص خود را در كليسا به ش ميدر مسيح جمع 

  . وندش ميباعث رشد خود و بدن 
  )21: 5 -17: 4(. تقاضا براي اخالقياتي تازه. پ

به  21: 5تقاضايي كه تا . نيمك مينجا تقاضاي فصيح پولس رسول را براي اخالقياتي تازه مشاهده در اي 17: 4
كه اين به وسيله اقتدار خداوند و الهام آسماني است كه او به مسيحيان  شهادت دادن به خداوند. نجامدا ميطول 

آلود خود را درآورده و ند كه هرگونه اثري را از زندگي گذشته خود پاك كنند، چنانكه گوئي كت گلك مياصرار 
ذهن خود رفتار شما ديگر چنانكه امتها در بطالت . اندلباس عالي و شرافتمندانة خداوند عيسي مسيح را پوشيده
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پولس . ايست تفئيري مطابق با آن در زندگيهايشان رخ داده باشدب مي. ايشان مسيحي بودند. مايند، رفتار منمائيدن مي
. وندش ميايشان هفت چيز بد را شامل . دنياي بدون مسيح را كه در طلب بطالت و در گمراهي هستند ديده بود

  : ايشان
ايشان فعاليت . ثمر بودهدف و بيزندگي ايشان پوچ، بي. مايندن ميفتار ايشان در بطالت ذهن خود ر. باطل

ها بودند و نسبت به واقعيتهاي بزرگ ايشان به دنبال حبابها و سايه. زيادي داشتند، ولي پيشرفتي وجود نداشت
  . توجه بودندزندگي بي

اوال، ايشان ظرفيتي منفي . يك بودندايشان در عقل خود تار. ايشان در دنياي واهي خود كور بودند. كور 18: 4
در درك حقايق روحاني داشتند و سپس به دليل اينكه ايشان شناخت خداي حقيقي را رد كردند، ايشان به عنوان 

  . ردندب ميداوري خدا رنج 
اين امر به خاطر اراده خودشان، . ايشان از حيات خدا محروم بودند يا از او فاصله زيادي داشتند. دينبي

ايشان نور خدا را كه در خلقت و وجدانشان بود رد كرده و به سوي . اقت ژرفشان و سخت بودن قلبشان بودحم
  . بنابراين بيشتر و بيشتر از خدا دور شدند. بتها برگشته بودند

  : هدد ميرايت توضيح . سي. دبليو. اندفكر شدهايشان بي. فكربي 19: 4
وقتي كه وجدان اول ! چقدر تكان دهنده. انديشان از نهايت درد گذشتها: هدد ميآيه را چنين توضيح مال اين 

ولي اگر  –ود آن را شنيد ش ميآيد و در اينجا اعتراضي وجود دارد كه نود، عذاب و درد پديد ميش مياز همه رد 
  . ودش مياعتراض بيشتر . اآلن صدا كمتر و ناواضحتر شده است ود،ب ميصدا ساكت 

گناه اساس امتها روابط . اند، كه اين يك نوعي از رفتار استنه خود را به فخور تسليم كردهايشان آگاها. كثيف
ديوارهاي پمپي داستان ننگين و . ايشان به درجه اسفل انحطاط و فساد نزول كرده بودند. جنسي غيراخالقي بود

  . همان گناهان امروزه در دنياي امتها وجود دارند. ندك مينزول ايشان را بيان 
پيشنهادي وجود دارد مبني بر . آورنددر گناهان ركيك جنبي ايشان آنها هر قسم ناپاكي را به عمل مي. ركيك

  . انداينكه ايشان خود را به هر قسم ناپاكي تسليم كردند كه گوئي ايشان به شغل فخور مشغول بوده
گناه ايشان اشدهاي بزرگي براي . دند و هرگز بر ايشان كافي نبودش ميايشان هرگز راضي ن. به حرص. حريص

  . ردك ميچيزهاي بيشتر خلق 
مسيح مظهر خلوص ! چقدر اين همه از مسيحي كه افسسيان شناخته بودند و دوست داشتند متفاوت بود 20: 4

  . ناخت و هيچ گناهي نداشت و در او هيچ گناهي نبودش مياو هيچ گناه ن. و پاكي بود
فهمي كه راستي در عيسي است به معني شك كردن به  ايد، بهو در او تعليم يافتهايد هر گاه او را شنيده 21: 4

اند او اين به سادگي بر اين تاكيد دارد كه همه كساني كه از مسيح شنيده و به وسيله او تعليم يافته. افسسيان نيست
پذيرفتن او به عنوان خداوند  –شنيدن از مسيح يعني شنيدن او با گوش ايمان . ناسندش مياش را در تقدس و پاكي

عبارت در او تعليم يافتن به احكامي دارد كه افسسيان در اثر پيروي و همراهي او پس از تفئير . و نجات دهنده
همه داستان، رنگ و شخصيت متفاوتي را در حين ارتباط شخصي : ويدگ ميبليكي چنين . اندگرايششان كسب كرده

  . از شخصيت مسيح قدرت بسيار كمي دارد راستي جداي. نندك ميبا عيسي كسب 
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نام )6: 14يوحنا (. او نه فقط راستي را تعليم داد، او خودش راستي است. به فهمي كه راستي در عيسي است
نقصش در زندگي بي. رداند، چون اسم او در تجسمش عيسي استگ ميعيسي ما را به زندگي او بر روي زمين بر

ويد گ ميما شاهد تمايزات بسياري بين او و امتهايي كه پولس راجع به ايشان سخن  به عنوان انساني بر روي زمين،
  . ينيمب مي

آموززيم كه در زمان تفئير گرايش ما ايمانداران از جهت رفتار گذشته خود، درمدرسه مسيح ما مي 22: 4
همه چيزهايي را كه يك شخص  نيم، يعنيك ميردد از خود بيرون گ ميانسانيت كهنه را كه از شهوات فريبنده، فاسد 

اين انسانيت كهنه در اثر رفتار در شهوات فريبنده فاسد شده . قبل از تفئير گرايش به عنوا فرزند آدم داشته است
ود، انسانيت كهنه ايماندار با مسيح مصلوب و دفن ش مياست و تا جائي كه وضعيت شخص به مسيح مربوط 

در اينجا پولس بر موضع راستي . نسانيت كهنه خود را مرده به حساب بياوردايماندار در عمل، بايد ا. گرديده است
  . ما همگي بايد انسانيت كهنه خود را از خود بيرون كنيم –تأكيد دارد 

اين به . دومين درس كه افسسيان نزد پايهاي عيسي آموختند اين بود كه ايشان به روح خود تازه شوند 23: 4
روح خدا بر روند فكري ايشان . ند كه تفئيري است از ناپاكي به قدوسيتك مياره تفكر غالب در ذهن ايشان اش

  . نندك ميتأثير گذارده تا با توجه به ديدگاه خداوند تفكر كنند و نه چنانكه انسانهاي نجات نيافته فكر 
ماندار در انسانيت تازه آن است كه يك اي. سومين درس اين است كه ايشان انسانيت تازه را بپوشند 24: 4
دوم قرنتيان (. وندش مياين خلقتي تازه است كه در آن همه چيزهاي كهنه كنار رفته و همه چيز تازه . اشدب ميمسيج 

. و در خود عدالت و قدوسيت حقيقي را در بردارد. اين انسانيت تازه به صورت خدا آفريده شده است )17: 5
پارسائي در مقابل : ويدگ ميگرانت . دبليو. سيت چنانچه افقدو. عدالت يعني رفتار عادالنه در مقابل ديگران

  . هدد ميقرار  )به عنوان خدا(خداست كه او را در جاي خودش 
چونكه ايشان انسانيت كهنه را درآورده . ودر ميحاال پولس از جايگاه ايمانداران به سراغ وضعيت ايشان  25: 4

. اند، بايد اين را در زندگي هر روزه خود منعكس كننده تن كردهو انسانيت تازه را از طريق اتحادشان با مسيح ب
دروغ در اينجا همه گونه . وانند اين كار را اوال، به وسيله ترك كردن دروغ و راستگوئي انجام دهندت ميايشان 

ان حتي اگر مخفي كردن حقيقت، تقلب كردن، مبالغه و نگه نداشتن قول و راز ديگر. ودش ميناراستي را شامل 
  . باشد

زندگي يك مسيحي . بلي او بايد بلي و ني او بايد ني باشد. راست و حقيقت باشد كامالًكالم يك مسيحي بايد 
راستي . ود تا يك زندگي كتاب مقدسي، اگر وي راستي را به هر شكلي زيرپا بگذاردش ميبيشتر مايه آبروريزي 

رد، همسايه، در اينجا او ب ميي كه پولس اين كلمه را به كار به هر حال وقت. ديني است كه ما به همه مردم بدهكاريم
. زيرا كه ما اعضاي يكديگريم: رددگ مياين از انگيزه عنوان شده معلوم . ردك ميبه ايماندارانِ هم كيش ما فكر 

 براي يك مسيحي دروغ گفتن به ديگري، ديگر فكر )27 – 12: 12اول قرنتيان  ؛5: 12مراجعه شود به روميان (
كردني نيست، چون همانند بدن اگر مغز فرماني اشتباه از قسمتي ديگر از بدن دريافت كند يا براي چشم فرماني 

  . فتندا مياشتباه ارسال شود در لحظه نزديك شدن خطر همه اعضا در خطر 
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. عادالنه استآلود و خشم هايمان در ارتباط ما با خشم گناهقلمروي دوم براي عملكرد تازه ما در زندگي 26: 4
براي مثال وقتي شخصيت خدا زير سوال . زمانهايي وجود دارد كه در آن ايماندار شايد عادالنه خشمگين شود

. واند عادالنه باشدت ميخشم بر ضد شيطان . خشم گيريد: در چنين مواردي، خشم فرمان داده شده است. ودر مي
-وقتي كه خشم از روي احساس بدخواهي، نفرت، كينه. ودش ميآلود ولي زمانهاي ديگري وجود دارد كه خشم گناه

ولي . اين آسان است –وانند خشم بگيرند ت ميهمه : آرتيموتل گفت. توزي و حسادت باشد، خشم منع شده است
اين آسان  –اي درست و در زماني درست و براي داليلي درست و در طريقي درست با شخصيتي درست، در درجه

  . نيست
اعتراف بايد هم به . به خشم ناعادالنه راه بدهد، او بايد فورا آن را اعتراف كرده و آن را ترك كندرياگر ايماندا

هر چيزي كه در ارتباط . خروشيد بر غيض شما غروب نكند. خدا و هم به قرباني خشم آن ايماندار ابراز شود
  . ست شودازد بايد فورا درس ميايماندار با خدا و با ديگر برادرانش خدشه وارد 

فو قادر است بسياري از . ردندگ ميگناهان اعتراف نكرده سبب به وجود آمدن مجالي براي كار ابليس  27: 4
بنابراين ما نبايد خشم، غضب، حسادت، نفرت، يا رنج و ديگر مسائل را بهانه . ايجاد نمايداينها را بدون كمك آنها 

ورند، باعث رنجش خ ميچون نجات نيافتگان لغزش اشد، ب مياين گناهان برخالف شهادت مسيحي . كنيم
  . ويمش ميود و خود ما از لحاظ روحاني و جسماني اذيت ش ميايمانداران 

. ندك ميحاال پولس توجه خود را به الگوي رفتار دزد و تقسيم كردن بركات پس از تفئير گرايش جلب  28: 4
اين حقيقت ! تازه را بپوشيد. كهنه را درآوريد. ندك ميكمك  انسانيت كهنه به نيازمندان. ندك ميانسانيت كهنه دزدي 

- بي كامالًدزد ديگر دزدي نكند تا ايمانداران به همه قومها ثابت كنند كه مسيحيان : هدد ميكه پولس چنين فرماني 
خود مرده  ولي بايد آن را در تجربه روزمره آلود هستند،ايشان هنوز داراي طبيعت كهنه، شرير و گناه. گناه هستند

همه طريقهاي دزدي از سرقت بزرگ تا عدم پرداخت قبضها  –واند اشكال بسياري داشته باشد ت ميدزدي . انگارند
ما نه تنها بايد از دزدي  )15: 20حزقيال (. شريعت موسي دزدي را منع كرده است. برخالف طبيعت تازه هستند

فيض و نه . باشيم تا قادر باشيم كه به ديگران نيز كمك كنيماجتناب كنيم، ما بايد عمال در ضغلي محترمانه مشغول 
  . واند يك دزد را تبديل به يك انسان نيكوكار كندت ميفقط قدرت مثبت فيض . شريعت، قدرت تقدس است

سخن . رزدو ميسد و با آنچه كه براي بنا نيكو نيست مخالفت ر ميپولس رسول حاال به موضوع زبان  29: 4
واند شامل جكهاي بد، داستانهاي زشت و كثيف و فحش ت مياين . دار يا فاسد باشدفتاري كه نيشبد عموما يعني گ

  . ربط باشديعني هرگونه گفتاري كه پوچ، ناشايست و بي. تر داردولي در اينجا احتماال مفهومي گسترده. باشد
. فايده را ترك كنيمكه گفتار بيويد گ ميدر اينجا او به ما . ندك ميهم صحبت  4: 5پولس راجع به زبان در 

  : گفتار يك مسيحي بايد اينطور باشد
  . نتيجه آن بايد شنونده را بناكند –آموزنده . 1
  . بايد با موقعيت جور باشد –مناسب . 2
  . بايد به شنوندگان فيض ببخشد – .3
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اگر اين را در ارتباط با . دايد، محزون مسازيو روح قدوس خدا را كه به او تا روز رستگاري محتوم شده 30: 4
واند به آيات ت ميهمچنين . ازدس مياشد كه روح را محزون ب ميآيه قبلي در نظر بگيريم، به معناي سخن ناشايست 

يا در . مربوط بشود كه در آن دروغ، خشم ناعادالنه و دزدي و همچنين آزار دادن او نشان داده شده است 28 – 25
داليل قوي زير در اين . ازد پرهيز كنيمس ميعني است كه ما از هر كاري كه او را محزون تر به اين ممفهومي گسترده

  : مورد پيشنهاد شده است
  . هر چيزي كه مقدس نباشد براي او ناخوشايند است. القدس استاو روح. 1
  . يكي از اعضاي تثليث اقدس. او روح قدوس خداست. 2
نشان داده شد، يك مهر از مالكيت و امنيت سخن  قبالًچنانچه . ايمما تا روز رستگاري به او مختوم شده. 3

  . ندك مياو مهري است كه حفاظت ما را تا زمان بازگشت مسيح براي كامل شدن نجاتمان تضمين . ويدگ مي
پولس به طرزي جالب در اينجا از مسئله امنيت ابدي ايمانداران به عنوان يكي از قويترين داليلي كه بر طبق آن 

  . ندك مينبايد ما گناه كنيم استفاده 
القدس يك شخص است و نه يك نيروي هد كه روحد ميواند محزون شود نشان ت مياين حقيقت كه او 

واند دوست داشته ت ميچون تنها يك شخصي كه . اين امر همچنين بدين معناست كه ما را دوست دارد. تأثيرگذار
. اشدب ميالقه روح خدا جالل دادن مسيح و تبديل ايماندار به شكل او خدمت مورد ع. واند محزون گرددت ميباشد 

. ند او بايد اين خدمتش را تبديل به خدمت بازگرداندن او كندك ميوقتي كه يك مسيحي گناه  )18: 3دوم قرنتيان (
او . ازدس ميالقدس را محزون دار شده است روحديدن اينكه پيشرفت روحاني يك ايماندار به وسيله گناه خدشه

  . سپس بايد مسيحي را به جايگاه توبه و اعتراف گناه هدايت كند
. ردب مياي از اين گناهان را نام پولس رسول عده. همه گناهان اخالقي و زباني بايد گنار گذاشته شوند 31: 4

  : اگر چه محال است كه بين هر كدام از اينها دقيقا تشخيص دهيم معني نهايي واضح است
  . خشم مشتعل، نبخشيدن، حس خشونت –تلخي 
  . رحمانه، كج خلقيمنفجر شدن خشم، غضبِ بي –غيظ 

  . دشمني، خصومت، عداوت –خشم 
  . صداي بلند ناشي از خشم، داد زدن، گزيدن، فرياد زدن بر سر مخالفان –فرياد 

  . آميز، تهمت و افترازبان توهين –بدگوئي 
  . ي ديگرانفرومايگي، كينه و بدخواهي برا –خباثت 

گذشته، . گناهان گذشته بايد از ميان بروند، ولي خالء آنها بايد به سويله كسب كيفيتهاي مسيح پر شوند 32: 4
  . العادهعيب طبيعي است و آينده مزيتي فوق

  . تكبر براي خوشي ديگران و آرزوي كمك كردن حتي با قرباني بزرگ براي شخصتوجهي بي –مهرباني 
  . عطوفتي دلسوزانه براي ديگران و آمادگي براي تحمل بارهاي ديگرانمحبت و  –رحيم 

پوشي كردن از اشتباهات اشخاص ديگر و نداشتن آماده براي بخشش خطاياي ديگران، چشم –بخشنده 
  . آرزوي تالفي
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و ما در قبال اين . اساس بخشش او با كار مسيح در جلجتا است. بزرگترين مثال يك بخشنده خود خداست
لبيد مهيا ط ميا كه عدالتش راو با محبتش قرباني . واند گناه را بدون قرباني ببخشدت ميخدا ن.. شش نااليق هستيمبخ

در حالي كه ما ميليونها . در مسيح و در شخصيت و كارش، خدا عدالتي را يافت كه برپايه آن ما را بخشيد. نمود
بايد يكديگر را به خاطر چند دالري كه به هم بدهكار هستيم  پس ما نيز. دالر به او بدهكار بوديم، او ما را بخشيد

  : ندك ميلنسكي توصيه  )28 – 23: 18متي (. ببخشيم
اگر من در قبال او اشتباه . سپس روح من آزاد است. ند بايد او را ببخشيمك مييك انسان اشتباه  ي كهادر لحظه
اگر انسان توبه كند و اصالح شود، از من . ندازدا ميطر ام بر ضد خدا و او و اين بخشش مرا به خكنم گناه كرده

او بايد براي اشتباهي كه مرتكب شده است با . خشمب ميمن بالفاصله او را . ندك ميطلب بخشش بكند يا نه فرقي ن
ولي اين مسئله مربوط به خداست و نه من كه كسي را نجات دهم و اين كار را من بر اساس متي . خدا روبرو شود

  . بيايد من بايد ببخشماز اينكه اين امر پيش  قبل ،آميز باشد و چه نهولي چه اين امر موفقت. همد ميانجام  15 :18
  : ارتباط اين طور است. هدد مياساس ترغيب پولس را در اين قسمت شكل  32: 4مثال خدا در  1: 5

انگيزه مخصوصي در قالب . ا كنيدحاال در بخشيدن ديگران به خدا اقتد. خدا در مسيح شما را بخشيده است
وند و بايد ش ميها متحمل عالئق خانواده در زندگي طبيعي، بچه. اين كلمات عنوان شده است، چون فرزندان عزيز

در زندگي روحاني، ما بايد پدر را براي دنيا مجسم كنيم و در شايستگي . در پي حفظ آبروي نام خانوادگي باشند
  . ن عزيز او گام برداريممقام خود به عنوان فرزندا

هد كه د ميبقيه آيه توضيح . اشدب ميطريقي ديگر براي شبيه شدن ما به خداوند رفتار نمودن در محبت  2: 5
چه . اين همان كاري است كه مسيح براي ما انجام داد. رفتار نمودن در محبت يعني دادن خويشتن براي ديگران

  . محبتاو اين است كه او با مرگش در جلجتا خود را براي ما داد دليل. او ما را محبت نمود! حقيقت جالبي
هديه هر چيزي است كه به خدا داده . بخشش او به عنوان قرباني براي گذراندن عطر خوشبو آمده است

قرباني او سرسپردگي وصف . به خدا وقف كرده است حتي تا مرگ بر صليب كامالًاو كسي كه خودش را . ودش مي
  : ندك ميتفسير  اين گونهميرا . بي. اف. ند، چون همچو عطري خوشبو براي خدا گذرانيده شدك ميبيان  نشدني او را

اي به سوي آسمان باز شد اندازه، پربها براي كساني كه طبيعتا لياقت آن را نداشته، دريچهدر محبتي بسيار بي
  . كه قلب خدا را هم شاد كرد

اصل اخالقي اين است كه ما هم . خود براي ديگران خشنود ساختخداوند عيسي پدرش را به وسيله دادن 
  . وانيم خدا را با دادن خويشتن براي ديگران خشنود كنيمت مي

  !ديگران، خداوند، بله، ديگران
  . بگذار اين شعار من باشد

  . به من كمك كن تا براي ديگران زيست كنم
  مگز. چارلز دي .كه بتوانم مثل تو زندگي كنم

اي مقدسين را دعوت ردد و به طور قاطعانهگ ميپولس رسول به موضوع گناهان جنسي بر 4و  3آيات در  3: 5
  ند ك مي
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  : هدد مياوال، او اشكال مختلف فساد جنسي را نشان . كه از اين گناهان جدا شوند
بط جنسي در در هر كجا كه مثل اين آيه از اين كلمه تحت عنوان زنا نام برده شده است مفهوم آن روا –زنا 

نوان نشده به هر حال، وقتي كه چنانچه در اينجا اين كلمه از زنا مجزا ع. ميان اشخاص ازدواج نكرده اشاره دارد
اين دو كلمه انگليسي را كه  معموالًاست، پس احتماال به همه انواع فساد جنسي اشاره دارد و ترجمه كينگ جيمز 

  . ندك مي وند يكجور ترجمهش ميبراي زنا به كار برده 
واند به عملي فاسد اشاره داشته باشد، ولي شايد بتواند شامل چوب انداختن در آتش ت مياين نيز  –ناپاكي 

  . ردندگ ميهوس نيز باشد، به وسيله كتابها، مجالت، عكسها و ديگر مسائل كه باعث شهوت جنسي 
نيم، در اينجا به آرزوي ك مير در حالي كه ما عموما به اين كلمه تحت معناي حرص براي پول فك –طمع 

 در(. ناپذير يك نفر براي ارضا كردن ميل جنسي در خارج از چهارچوب ازدواجطمع سيري –حسي اشاره دارد 
  ).ويد به زن همسايه خويش طمع مورزگ مي 17: 20خروج 

ن گناهاني كه توسط ويد كه هرگز نبايد ايگ مياين آيه ن. اين چيزها حتي نبايد در ميان مقدسين مذكور هم شود
اين امر هميشه . ايشان نبايد حتي در رابطه با آن بحث كنند. اند در ميان مقدسين ذكر شوديك ايماندار ارتكاب يافته

. ايدش ميند، چنانكه مقدسين را ك ميپولس با اين عبارت ايشان را مجاب . بزرگترين دشمن مسيحيان بوده است
حاال ايشان بايد در جدايي عملي از هوسهاي تاريك هم . اندود دارد جدا گشتهايمانداراناز فسادي كه در جهان وج
  . در گفتار و هم در كردار زيست كنند

  : گفتار ايشان نيز بايد از هر گونه رفتاري كه در زير آمده است به دور باشد 4: 5
  . ره دارداين كلمه به داستانهاي كثيف، جكهاي زشت و همه گونه زشتي و هرزگي اشا –قباحت 

واند شامل پرگوئي نيز ت ميدر اينجا . اين يعني گفتگوي پوچ كه شايسته يك انسان ابله است –گوئي بيهوده
  . باشد

صحبت كردن راجع به يك شخص به طور . اين يعني به كار بردن شوخي و كلماتي دوپهلو –زباني چرب
  مسخره و 

  . دن به ايشانمعرفي كردن شوخيها به اذهان ديگران براي نزديك ش
- مسيحيان به جاي استفاده از زبانشان براي چنين مكالماتي بي. شوخي كردن با گناه هميشه خطرناك است

اين . هاي ايشان شكرگزاري نمايندارزش و بيهوده بايد همواره خدا را به خاطر بركات و بخششهايش در زندگي
  . ست و براي روح خود شخص فايده دارداي خوب اازد، براي ديگران نمونهس ميامر خدا را خشنود 

. هيچ جائي براي اشخاص فاسد نزد خدا وجود ندارد، ايشان در ملكوت خدا و مسيح ميراثي ندارند 5: 5
: ودش ميدر دنيا گفته . ود قرار داردش ميحكمي كه در اينجا وجود دارد در تضادي شديد با آنچه كه در دنيا گفته 

ويد كه فساد گ ميانسان . وند، مريض هستند و نياز به معالجه جسمي دارندش ميي افرادي كه مرتكب گناهان جنس
انسانها . مايدن مينند ولي خدا آن را محكوم ك ميانسانها آن را توجيه . واندخ ميخدا آنرا گناه . يك نوع بيماري است

  . داشب ميويد كه جواب آن تجديد حيات گ ميخدا . ويند كه جواب آن روانكاوي استگ مي
  .انسان زاني، انسان ناپاك و انسان طماع –هم بود مشخص شده است  3سه نوع تجاوز در اينجا چنانكه در آيه 
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يك دليلش طمع حسي او . پرست استبتنيم كه يك شخص طماع در واقعك ميدر اينجا اين تعليم را مشاهده 
گرش اين است كه طمع، انسان را در نقطه دليل دي. پرست شناخت غلطي از خدا داردو اينكه يك بت. اشدب مي

. دليل سوم اين است كه طمع، پرستش مخلوقات را در پي دارد و نه خالق را. هدد ميمقابل انجام اراده خدا قرار 
. چنين اشخاصي ميراثي در ملكوت ندارند منظورش دقيقا همان است ويدگ ميزماني كه پولس  )25: 1روميان (

اند و در گناهان خود هستند و در مسير جهنم قرار گم شده يابدبه وسيله گناهان ادامه ميهايشان مردمي كه زندگي
ايشان همچنين وقتي كه مسيح براي سلطنت به زمين . ايشان در ملكوت ناديدني زمان حاضر قرار ندارند. دارند

پولس . ان خواهند ماندبازگردد، در ملكوت او نخواهند بود و براي هميشه پشت درهاي بسته ملكوت ابدي آسم
ويد كه اينها كساني هستند كه اگر چه در ملكوت هستند، ولي در برابر تخت داوري مسيح مجازات گ ميرسول ن

شايد ايشان ادعا كنند كه مسيحي هستند، ولي به وسيله . موضوع بر سر نجات است و نه پاداش. خواهند شد
وانند ت ميايشان البته به وسيله توبه و ايمان به خداوند عيسي . اندنند كه هرگز نجات نيافتهك ميهايشان ثابت زندگي

  . ولي اگر ايشان اساسا تفئير گرايش يافته باشند، ديگر اين گناهان را به عمل نخواهند آورد. نجات يابند
. به اين امر توجه كنيد كه الوهيت مسيح به طور ضمني دراين آيه عنوان شده است، ملكوت مسيح و خدا

  . حاكم ملكوت به طور مساوي در يك درجه قرار گرفته استيح با خداي پدر به عنوان مس
ويند ارضاي اميال گ ميايشان . بسياري از مردم جهان در برابر فساد جنسي، رفتاري همراه با مدارا دارند 6: 5

ورده در انسانها هاي غيرعادي و فروخبدن ضروري و به نفع انسان است و واپس زدن آنها سبب ايجاد شخصيت
ود و تا زماني كه ش ميمربوط به مسائل فرهنگي مكان زندگي  كامالًويند كه قوانين اخالقي گ ميايشان . ودش مي

كه در كالم خدا به عنوان زنا و انحراف جنسي (گرائي روابط جنسي قبل از ازدواج يا بعد از آن و يا حتي همجنس
جالب است كه بعضي از . ش باشند بايد به رسميت شناخته شونددر فرهنگ ما مورد پذير ).محكوم شده است

شان به قبوالندن گناهان جنسي به انسانها هستند و اينها كساني هستند كه در كليساهاي رهبران سخنران در پي عالقه
است، حاال بنابراين، انساني كه هميشه در اين تفكر بود كه فساد همانا فساد . اسمي از جايگاه وااليي برخوردارند

  . انندد ميچنين رفتارهايي را بر ضد فساد جنسي از مد افتاده 
معصيت  انبايمسيحيان نبايد فريب چنين سخنان دوپهلويي را بخورند، زيرا كه به سبب اينها غضب خدا بر 

د، درجائي كه دي 9 – 1: 25وان در كتا اعداد ت ميرفتار خداوند در مقابل چنين گناهاني مثل زنا را . ودش مينازل 
گرائي رفتار خداوند در مقابل همجنس. اسرائيلي به خاطر اينكه با زنان موآب گناه كرده بودند كشته شدند 24.000

. در جائي منعكس شده است كه شهرهاي سدوم و غموره به وسيله بارش گوگرد و آتش از آسمان از بين رفتند
آناني كه مرتكب . العاده داوري او منعكس نشده استفوقولي غضب خدا فقط در اعمال  )28، 24: 19پيدايش (

مرضهايي چون ايدز وجود دارند كه تأثيرات . نندك ميوند داوري او را در طرفي ديگر نيز تجربه ش ميگناهان جنسي 
اينها همه تفئيراتي . مخربي بر جسم، ذهن، عصبانيت و احساسات شخصي دارند كه در اثر گناه به وجود آمده است

و البته كه داوري نهايي و  )27: 1روميان (. گرائي نيز خيلي زياد شده استعالقه به همجنس –صيتي هستند شخ
 –نخواهد بود هيچ بخششي براي ابناي معصيت  )4: 13عبرانيان (. ابدي خدا بر زناكاري بسيار سخت خواهد بود

  )8: 21مكاشفه (. رزندو مياعت از خدا قصور براي كساني كه در نااطاعتي آدم سقوط كردند و با اراده خود در اط
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انجام . دينان نداشته باشندبه ايمانداران جدا هشدار داده شده است تا هيچ شراكتي با اين رفتارهاي بي 7: 5
  . اشدب ميهاي ديگران حرمت كردن نام مسيح و ويران كردن زندگيچنين اعمالي بي

. هدد مياي پرمعني بر ظلمت و نور ارائه ، خطابه7ي بودن آيه پولس رسول حاال براي تأكيد بر اضطرار 8: 5
ويد كه ايشان در گ ميپولس ن. ودند، ليكن حاال در نور خداوندب ميافسسيان پيشتر در ظلمت  )14 – 8آيات (

او . حاال، از طريق يكي شدن با مسيح، ايشان به نور تبديل شده بودند. ظلمت بودند، بلكه خودشان ظلمت بودند
رفتار ايشان بايد مطابق با جايگاه ايشان . بنابراين حاال ايشان در خداوند نور هستند. ايشان در او هستند. ور استن

  . ايشان به عنوان فرزندان نور بايد در نور سلوك كنند. باشد
ميوه روح  .آورندنند به بار ميك ميند كه آن كساني كه در نور سلوك ك مياي را توصيف اين پرانتز، ميوه 9: 5

  . شامل همه اشكال كمال، نيكوئي، عدالت و راستي است
  . اشدب مينيكويي در اينجا به معني همه انواع اعمال خوب 

  . عدالت يعني انسجام در همه رفتارها و برخوردها با خدا و انسانها
ح را خواهيد داشت اينها را در كنار هم بگذاريد و نور زندگي پر از مسي. راستي همان صداقت و واقعيت است

  . رخشدد ميكه در ظلمت 
آورند، بلكه هايي را كه در آيه قبلي نام برده شد به بار نمينند فقط ميوهك ميآناني كه در نور سلوك  10: 5

. نندك ميمايند كه پسنديده خداوند چيست؟ ايشان همه فكرها، كالم و اعمال خدا را امتحان ن ميهمچنين دريافت 
  ند؟ اين امر از نظر او چگونه است؟ ك مياين چه فكر  خداوند راجع به

ثمر ظلمت شريك باشند، چه به وسيله مشاركت به وجود آيند و يا در اثر ايمانداران نبايد در اعمال بي 11: 5
كه به خدا و انسان مربوط  آنجاثمر هستند، تا اين اعمال ظلمت بي. رفتاري كه بايد نشان دهنده تحمل ايشان باشد

ايد؟ پس آنوقت چه ثمر داشتيد، از آن كارهايي كه اآلن از آنها شرمنده: پولس از مسيحيان رومي پرسيد. ودش مي
درهاي بسته و اتاقهاي مرموز اين اعمال مال دنياي تاريك، . پس آنها نيز اعمال ظلمت هستند )21: 6روميان (

شوند و از نور طبيعتا دوري گزينند، زيرا كه  وند كه انسانها براي ظلمت رجحان قائلش مياينها باعث . هستند
ثمر ظلمت شريك نباشد، ايماندار خوانده شده است نه فقط اينكه در اعمال بي )19: 3يوحنا (. اعمالشان بد است

اول، به وسيله يك زندگي مقدس و دوم، به وسيله . هدد مياو اين كار را به دو طريق انجام . بلكه آنها را مذمت كند
  . القدس استآميز كه تحت كنترل مستقيم روحاصالحكالم 

هد كه چرا يك مسيحي نبايد مشاركتي با اخالقيات فاسد داشته باشد و د ميرسول توضيح حاال پولس  12: 5
وند، چنان خوار و حقيرانه هستند كه ش ميآوري كه مردم در خلوت مرتكب گناهان شرم. بايد آنها را توبيخ نمايد

گناهان غيرطبيعي كه انسانها به وجود آورندگان آنها . آنها هم قبيح است چه رسد به ارتكاب آنهاحتي ذكر كردن 
بنابراين به مسيحيان . ودش ميهستند، چنان بد هستند كه حتي توضيح دادن آنها باعث فاسد شدن اذهان شنوندگان 

   .تعليم داده شده است كه از صحبت كردن راجع به اين گناهان اجتناب كنند
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بنابراين يك زندگي مقدس مسيحي به وسيله تضادي . ندك مينور هر آنچه را كه در ظلمت است ظاهر  13: 5
و كلمات مناسب مذمت كننده گناه را همچنين در مفهوم . ودش ميايمان مشخص كه با گناه دارد از زندگي افراد بي

  : ندك مياين تمثيل را بيان  بليكي. ازدس مياش ظاهر حقيقي
اعمال ايشان به نظر براي شاگردان  –انچه براي مثال زماني كه خداوند ما رياكاري فريسيان را ثابت نمود چن

بود،  )راستي(آمد، ولي وقتي مسيح نور خويش را بر ايشان فرو ريخت كه نور حقيقت آنقدرها هم بد نمي
  . تندسانگيز هرتانگيز ظاهر شدند و هنوز هم نفايشان نفرت –شخصيت واقعيايشان ظاهر شد 

اين به . ود نور استش ميزيرا كه هر چه از نور ظاهر : را بهتر است اين طور بخوانيم 13آخرين قسمت آيه 
انسانهاي . آيندهند، ديگران به سوي نور ميد ميسادگي يعني زماني كه مسيحيان خدمت خود را به عنوان نور انجام 

  . ن طريق اثبات خدمت نور استردند و ايگ ميشرير به فرزندان نور تبديل 
ولي اين يك اصل . وندش ميابد لزوما مسيحي نت ميكساني كه نور بر ايشان  .اين البته نقش بدون استثناء نيست

ما مثلي را در اين رابطه در اول پطرس . عمومي است كه در قلمروي روحاني نور راهي براي ظاهر كردن خود دارد
ان ايماندار بايد شوهران خود را اطاعت نمايند تا اگر بعضي از ايشان نيز مطيع كالم يابيم، در جائي كه زنمي 1: 3

پس نور زنان مسيحي بر ظلمت نااطاعتي شوهران پيروز شده و . نشوند، سيرت زنان، ايشان را بدون كالم دريابد
  .ردندگ ميبعدا ايشان نيز نور 

و هميشه بايد در ظلمتي كه در اطرافش است آشكار زندگي يك ايماندار هميشه بايد وعظ كردن باشد  14: 5
  : ايمانان به عمل بياوردبشود و اين دعوت را از بي

  . اي، بيدار شده، از مردگان برخيز تا مسيح بر تو درخشداي تو كه خوابيده
ند و آناني را كه در مرگ روحاني ك مياند، صحبت اين سخن نور است كه با كساني كه در ظلمت خوابيده

اگر ايشان به دعوت پاسخ دهند، . ندك مينور ايشان را براي زندگي و روشنايي دعوت . ندز مياند صدا خوابيده
  . مسيح بر ايشان خواهد درخشيد و بديشان نور خواهد داد

اولي . ندك ميهاي مثبت و منفي نفي در هفت آيه بعدي پولس رفتار جاهالن را با يك سري تشويق 15: 5
چنانچه . مي است به خوانندگانش تا به دقت رفتار نمايند و نه چون جاهالن، بلكه چون حكيماندرخواستي عمو

-اين كلمه هفت بار براي توضيح فعاليت: هم نشان داديم، رفتار كردن يكي از كلمات كليدي اين رساله است قبالً

كردن در نور وضعيت ما به  به دقت رفتار كردن زندگي. هاي كلي زندگي شخصي در اين رساله عنوان شده است
  . جاخالنه رفتار كردن يعني نزول از جايگاه بلند به دنياي انسانها. عنوان فرزندان خداست

هر روز . حكيمانه رفتار كردن مستلزم اين است كه ما وقت را دريابيم و فرصتها را غنيمت بشماريم 16: 5
دريافتن وقت يعني زندگي كردن در تقدس، . رستدف ميو شايد و قدرتهاي عظيمي را بر ما فرگ ميدرهايي را يز ما 

ود به ما فرمان داده شود وقتها را دريابيم، اين است كه اين ش ميآنچه كه باعث . اعمال بخشش و كلمات تسلّي
وند كه خدا هميشه در حال جنگيدن با انسانها نيست، روزهاي فيض به ش ميايشان به ما يادآور . روزها شرير است

ه پايان خواهند رسيد وفرصتهاي پرستش، شهادت دادن و خدمت بر روي زمين براي ابد به پايان خواهند زودي ب
  . رسيد
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به خاطر . اين امر بسيار حياتي است. فهم باشيم، بلكه بفهميم كه اراده خداوند چيستپس ما نبايد بي 17: 5
ولي اين دنيا جمع . نيمك ميو آشفتگي سپري ما روزهاي خود را در سراسيمگي اعمال شرير و تنگي زمان است كه 

چيز مهم در واقع يافتن اراده خدا براي هر روز است و . خواهد شد و چيزي جز اتالف انرژي در برنخواهد داشت
  . انجام آن

همچنين اين امر عملي است كه مسيحيان در همه كارهاي . اين تنها راه است براي استفاده درست از وقتها
راه حكمت تشخيص اراده خدا براي زندگيهاي . در اراده او گام بردارند كامالًاراده خدا را بطلبند و روزمره خود 

  . شخصيمان است و سپس اطاعت از آن
در فرهنگ آمريكاي شمالي اين . و مست شراب مشويد كه در آن فجور است، بلكه از روح پر شويد 18: 5

ولي بايد اين را به . ويشتنداري در ميان مسيحيان يك قانون استاشد، چونكه خب ميفرماني به نظر غيرضروري 
خاطر داشته باشيم كه كتاب مقدس اين ايه را براي تمام فرهنگها نوشته است و در بسياري از كشورها شراب، هنوز 

آنرا ند ولي سوءاستفاده از ك ميهاي مقدس استفاده از شراب را محكوم ننوشته. نوشيدني معمول روي ميزها است
خداوند  )32: 5اول تيموتائوس  ؛6: 31امثال (. استفاده از شراب به عنوان دارو پيشنهاد شده است. نندك ميمحكوم 

ولي خوردن  )11 – 1: 2يوحنا (. عيسي در عروسي قاناي جليل شراب را براي استفاده مهمانان از آب توليد نمود
  : منع شده استو  ودش ميشراب در اين شرايط به سوءاستفاده تبديل 

  )35 – 29: 23امثال (. زماني كه در آن افراط شود. 1
  )12: 6اول قرنتيان (. ودش ميزماني كه براي ما عادت . 2
  )9: 8اول قرنتيان  ؛13: 14روميان (. ودش ميزماني كه باعث لغزش خوردن ضمير ايماندار ضعيفي . 3
: 10اول قرنتيان (. نابراين براي جالل خدا نيستازد و بس ميدار زماني كه شهادت يك مسيحي را خدشه. 4

31(  
  )23: 14روميان (. زماني كه در ذهن ايماندار هرگونه شكي راجع به آن وجود داشته باشد. 5

اين ارتباط در ابتدا . پيشنهاد متناوب پولس در قبال مست شدن از شراب، پر شدن از روح به جاي آن است
لي وقتي كه ما اين دو وضعيت و تضادهاي آنها را با هم مقايسه كنيم خواهيم ديد كه ند، وك ميبسياري از ما را گيج 

  . چرا پولس رسول اينها را بدين طريق به هم مربوط ساخته است
اگر از يك طرف قدرتي شخص را به . در هر دو شرايط، شخص در زير قدرت خارج از خودش است. 1
  . ندك ميقدرت روح را در شخص ظاهر ندازد، از طرفي ديگر مورد بعدي ا ميمستي 
در روز پنطيكاست، اشتياقي كه به وسيله روح ايجاد شده بود با . در هر دوي شرايط، شخص مشتاق است. 2

  )13: 2اعمال رسوالن (. آيد به اشتباه گرفته شداشتياقي كه از خوردن شراب تازه به دست مي
رفتاري جسماني در مورد شخص مست و رفتار  –در هر دوي شرايط رفتار شخصي تأثيرگذار است . 3

  . روحاني شخص در وضعيت ديگر
  : وندش ميولي دو طريق وجود دارد كه به وسيله آنها تضادهاي شديد هر دو وضعيت نمايان 

  . آوردالقدس هرگز چنين اعمالي را پديد نميپري روح. راني وجود دارددر مورد مستي، فجور و شهوت. 1
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: 5غالطيان (. پرهيزكاري است القدسپري روح ولي ثمره. تي، هيچ نوع پرهيزكاري وجود ندارددر مورد مس. 2
23(  

. ود، چنانكه ديگر برخود كنترلي نداشته باشدش مييك ايمانداري كه از روح پر است هرگز در ظواهر غرق ن
القدس كتاب مقدس پري روح در بعضي اوقات در )32: 14اول قرنتيان (. روح يك نبي هميشه مطيع آن نبي است

براي مثال، يحيي تعميد دهنده وقتي كه . آيدبه عنوان عطايي كه از حاكميت خدا سرچشمه گرفته است به نظر مي
القدس را بدون در چنين موردي، شخص پري روح )15: 1لوقا (. القدس بوداز رحم مادرش بيرون آمد پر از روح

  . آورديگذراندن هيچ شرايط خاصي به دست م
خداوند آن را برحسب . اين چيزي نبود كه او براي كسب آن در دعا بوده باشد يا كاري انجام داده باشد

به ايماندار فرمان داده شده است كه مست شراب مشويد،  18: 5در اينجا در افسسيان . خشنودي خود عطا فرمود
هايي او بايد در وضعيت. يعني اينكه از روح پر شوداين سهم ايماندار در اين قضيه است، . بلكه از روح پر شويد

به خاطر همين دليل . ايداشد، بلكه در نتيجه اطاعت به دست ميب مياين به خودي خود ن. به خصوص قرار بگيرد
  : اشدب ميمشابه اين گونه اعمال ناين . القدس بايد از ديگر خدماتش به طور مجزا بررسي شوداست كه پري روح

. رداندگ ميالقدس به وسيله آن ايماندار را در بدن مسيح متحد اين عملي است كه روح. القدسد روحتعمي. 1
  )13: 12اول قرنتيان (

به وسيله اين خدمت حضور خود را در درون بدن ايماندار تحكيم بخشيده و به او  القدسروح. ساكن شدن. 2
  )16: 14يوحنا (. هدد ميقدرت براي تقدس، پرستش و خدمت 

  )27: 2اول يوحنا (. هدد ميخود روح مسحي است كه به فرزند خدا راجع به خداوند تعليم . مسح كردن. 3
القدس را به عنوان بيعانه ميراث مقدسين و به عنوان مهري براي ما روح. القدس به عنوان بيعانه و مهرروح. 4

   )14، 13: 1افسسيان (. نيمك ميضمانت دريافت ميراث مقدسين مشاهده 
هر كس كه . ردندگ ميالقدس هستند كه در شخص در لحظه نجات يافتنش پديدار اينها بعضي از خدمات روح

القدس در او ساكن شد، او را مسح كرده، بيعانه را به او داده و روحدر مسيح باشد خود به خود تعميد يافته است، 
اي نيست، بلكه يك روند به بحراني يكدفعهاين يك تجر. ولي پر شدن متفاوت است. وي را مهر كرده است

. القدس پر بشويداز روح: اللفظي اين فرمان چنين استترجمه تحت. اشدب ميتدريجي براي يك شاگرد مسيحي 
پري امروز . اي شروع شود، ولي بايد پس از آن لحظه به لحظه ادامه بيابدواند به عنوان يك تجربه يكدفعهت مياين 

آل يك در حقيقت، اين وضعيت ايده. اشدب ميو مطمئنا اين يك آرزوي بزرگ در همه شرايط . تبراي فردا نيس
ند و ايماندار بنابراين نقش خود ك ميالقدس در زندگي مسيحيان كار اين يعني كه روح. ايماندار بر روي زمين است

  . خشدب ميرا در انجام اهداف خدا تحقق 
او . ويدگ ميروح پر شود؟ پولس رسول اين را در رساله افسسيان به ما ن واند ازت ميپس يك ايماندار چگونه 

وانيم بدانيم كه براي پر شدن از روح ت ميولي از ديگر قسمتهاي كالم . هد كه از روح پر شويمد ميفقط به ما فرمان 
  : بايد اينها را انجام بدهيم
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اين بديهي است كه چنين  )9 – 5: 1اول يوحنا (. به همه گناهان خود اعتراف كنيم و آنها را ترك كنيم. 1
  . آلودي كار كندواند با آزادي در زندگي گناهت ميشخصيت مقدسي ن

، اراده ما، جسم ما، وقت اين مستلزم تسليم كردن خويشتن )2، 1: 12روميان (. به او بسپاريم كامالًخود را . 2
  . مه قلمروهاي زندگي ما بايد تحت فرمانروايي او باشده. اشدب ميهاي ما به او ما، استعدادهاي ما و گنجينه

اين مستلزم خواندن كالم و  )16: 3كولسيان (. اجازه بدهيم كه كالم مسيح به فراواني در ما ساكن شود. 3
ود، همان نتيجه ش ميزماني كه كالم مسيح در ما به فراواني ساكن . اشدب ميمطالعه به دقت آن و اطاعت از آن 

  )19: 5افسسيان (. ودش ميالقدس حاصل كه در پري روح )16: 3كولسيان (. ودش ميحاصل 
اگر بخواهيم در فنجاني نوشيدني تازه بريزيم، بايد اول  )20: 2غالطيان (. باالخره، ما بايد خود را خالي كنيم. 4

اي چنانكه نويسنده. الي كنيمبراي پر شدن از او بايد ابتدا خود را خ. نوشيدني كهنه را كه در آن است را خالي كنيم
  : ويسدن ميناشناس چنين 

يريد، تمامي گ ميدرست در هنگامي كه شما بار گناهان خود را ترك كرده و در كار تمام شده مسيح آرام 
. يابيدند خدمت كرده و آرامش ميك ميالقدس كه در شما كار زندگي و بار خود را ترك كرده و بر حسب روح

القدس پر شويد و در پرستش و آرام شاو ادامه دهيد و او را به صبح عادت بدهيد كه از روح خودتان را هر صبح
همه عادتهاي روزانه خود را با شادي به او بسپاريد و مطيع او باشيد . آزاد بگذاريد تا شما و روزتان را رهبري كند

يم دهد و از شما استفاده كند و با شما و در شما كه شما را هدايت كرده، منور بسازد، تعلو از او انتظار داشته باشيد 
بگذاريد به او ايمان داشته و از او اطاعت كنيم . به كار او به عنوان يك حقيقت حساب كنيد. اش را انجام دهداراده

سپس ثمره روح در ما ظاهر . تا در زندگي ما حاكم باشد و ما را از زير بار سعي و تالشِ شخصي خود رهائي دهد
  . اش خدا را در ما جالل بدهدود تا بر طبق ارادهش مي

القدس پر شده است؟ عمال هر چقد ركه ما به خداوند نزديكتر اند كه چه موقع از روحد ميآيا يك شخص 
در حضور او ما چيزي براي  )5 – 1: 6اشعيا (. ويمش ميباشيم، بيشتر به گناهكار بودن و ناشايست بودن خود ملزم 

  . القدس پر است با مسيح مشغول است و نه خودشيك ايمانداري كه از روح )8: 5لوقا (. ريمفخر كردن ندا
او چيزهايي را . ندك ميواند اين را درك كند كه خدا در او و از طريق زندگيش دارد كار ت ميدر آن واحد، او 

ها را خدا زندگي. وندش ميعوض  شرايط به طور مافوق طبيعي. فتندا ميالعاده اتفاق يند كه به طريقي خارقب مي
. نندك ميحتي قوانين طبيعت به نفع او كار . يرندگ ميوقايع بر طبق برنامه تعيين شدة آسمان انجام . ندك ميلمس 

همد كه خدا دارد از ف مياو . يندب مياو همه اينها را . اندايشان به نظر به چرخهاي ارابه خداوند با زنجير بسته شده
او در تمامي وجودش . ندك ميو او لمس خداوند را در همه شرايط احساس . ندك مياي او كار طريق او و بر

  . ندك ميخداوند را احساس 
اوال، مسيحيان پر از روح، با . ندك ميالقدس را عنوان حاال پولس رسول چهار تا از نتايج پري روح 19: 5

اگر چه به نظر مزامير و تسبيحات و سرودهاي . نندك يميكديگر به مزامير و تسبيحات و سرودهاي روحاني گفتگو 
هاي داود، آساف و ديگران درك وند ما فقط مزامير را در مفهوم نوشتهش ميروحاني همگي به كتاب مزامير مربوط 

سرودهاي روحاني با محتواي روحاني . تسبيحات به پرستش مستقيم خدا با سرودها و آهنگها اشاره دارند. نيمك مي
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يك شاهد ديگر مبني بر پر شدن شادي و پرستش . گونه سرود اشاره دارد حتي اگر مستقيمان به خدا نباشد به هر
القدس شاگردان پر از خوش و روح. و در دلهاي خود به خداوند بسرايي و ترنّم نمائيد: اشدب ميباطني خدا 

   )52: 13اعمال (. گرديدند
. قدس پر شد، شروع به خواندن خداوند به تمامي دل خود نمودالاو زماني كه از روح: زكريا يك مثال است

  )79 – 67: 1لوقا (
و پيوسته به جهت هر چيز خدا و پدر را به نام خداوند ما عيسي مسيح : سومين نتيجه، شكرگزاري است 20: 5

. ي در برداردند، سپاسگزاري خدا وجود دارد و مفهومي عميق از قدردانك ميدر جائي كه روح سلطنت . شكر كنيد
وانند ت ميهمه . نه فقط براي چيزهاي خوشايند، بلكه براي همه چيز. اشدب ميدار اين امر موقتي نيست، بلكه ادامه

ارد كه حتي براي طوفانهاي زندگي د ميالقدس شخص را بر اين قدرت روح. براي تابش خورشيد شكرگزاري كنند
  : براي شادي اين استترين و كوتاهترين راه مطمئن. قدرداني نمايد

چون اين . فتد به عنوان قانون تعيين كنيدا ميشكرگزاري و پرستش خدا را در هر چيزي كه برايتان اتفاق 
مشخص است كه اگر هم بديها به سوي ما بيايند، اگر خدا را پرستش و شكرگزاري كنيم، خدا آنها را به بركت 

وانيد براي خود معجزه ت ميه وسيله اين روح شكرگزاري ديگر ناگر شما بتوانيد معجزات نمائي ب. ندك ميتبديل 
  . چونكه نيازي به گفتن نيست كه همه چيز به شادي خواهد انجاميد: كنيد

  : هدد مياردمان هشدار . القدس اطاعت در خداترسي استچهامين امتحان پري روح 21: 5
رت از امتحان روحاني كه اكثر مسيحيان را اين عبا ...ودش مياين عبارتي است كه اغلب مورد غفلت واقع 

و سرودهاي شاد و  نند كه فريادهاي هاللوياهك ميبسياري از اشخاص احساس .. .ويدگ ميند، سخن ك ميسرزنش 
- وانند فريبت مياينها در واقع . القدس هستندپرستشهاي هيجاني به زبانهاي ناشناخته همگي ثابت كننده پري روح

   ...اينها برخي از دالئل قدرت روح هستند، يعني تواضع، حلم، مهرباني و نيكوئي و. مفهوم باشندهاي بي
  . آيد كه به عنوان خداوند و آقاي همه شناخته خواهد شدچنين تسليمي در اثر ترس مسيح به وجود مي

صحبت كردن، خواندن، شكرگزاري و تسليم  –القدس اينها هستند بنابراين، چهار نتيجه پري روح
  : ولي حداقل چهار مورد ديگر نيز وجود دارد )سرسپردگي(

اعمال رسوالن (. و شهادت دادن براي خداوند )12 – 9: 13اعمال رسوالن (. شجاعت در توبيخ كردن گناه. 1
  )3: 14 ؛ 52: 13 ؛31، 12 – 8: 4

  )24: 11 ؛8، 3: 6 ؛8: 1اعمال رسوالن (. قدرت براي خدمت. 2
  )32، 31: 4اعمال رسوالن ( .سخاوت و نه خودخواهي. 3
  )46، 44: 10 ؛11، 4: 2اعمال رسوالن (. و خدا )20، 17: 9اعمال رسوالن (. خوشِ مسيح. 4

  . القدس باشيم، ولي فقط براي جالل خدا و نه براي جالل خودمانما بايد دائما در پي پر شدن از روح
  )9: 6 – 22: 5(. تقاضا براي پرهيزكاري شخصي در خانواده مسيحي. ت
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در آنجا پولس . ود، ارتباطي نزديك با آيه قبلي داردش مياگر چه بخش جديدي دراينجا شروع  22: 5
است، او سه قلمروي خانواده  9: 6تا  22: 5در قسمتي كه از . اي به هم الحاق كردموضوعات را براي گرفتن نتيجه
  : ندك ميمسيحيان را سلطه اراده خدا بيان 

  . وهران خود اطاعت كنندزنان بايد از ش. 1
  . ها بايد مطيع والدين باشندبچه. 2
  . غالمان بايد مطيع آقايان خود باشند. 3

. انداين حقيقت كه همه ايمانداران در مسيح يكي هستند، بدين معنا نيست كه ارتباطات زميني از هم گسيخته
هر جامعه خوبي بر . رموده است احترام بگذاريمهاي قدرت و دولتهايي كه خدا مقرر فما بايد هنوز هم به همه گونه

اين اصل . اعمال قدرت اين دولتها بايد بر طبق قانون باشد. قدرت و سلطه –دو ستون حامي خود استوار است 
. واهم شما بدانيد كه سر هر مرد مسيح استخ مياما : ودش ميچنان اساسي است كه حتي در ذات خدا هم يافت 

مهم نيست كه اينها چقدر شرير باشند، ولي از . خدا دولتهاي بشري را مقرر فرموده است )13: 11اول قرنتيان (
وانيم از ت مينقطه نظر خدا وجود آنها از نبودن هيچگونه دولتي بهتر است و ما بايد از آنها اطاعت كنيم، چنانچه ن

واند ت ميود و يك جامعه نش ميرج نبودن دولت سبب هرج و م. اطاعت خداوند سرباز بزنيم و يا او را انكار كنيم
  . تحت هرج و مرج پايدار بماند

خدا جايگاه سر را به . بايد سري وجود داشته باشد و از آن سر اطاعت بشود. همين مسئله در خانه هم صادق است
پس هم در . او اين امر را به وسيله آفريدن مرد در ابتدا و سپس آفرينش زن براي مرد نشان داد. مرد عطا كرده است

  . فرمان و هم در مقصود آفرينش، او مرد را در جاي قدرت و زن را در جاي تحت سلطه قرار داده است
خداوند عيسي تحت حاكميت خداي پدر بود، ولي او در . تحت سلطه بودن هرگز به معناي حقير بودن نيست

واند برتر ت ميدر بسياري از طريقها زن . شداب ميبه همين شكل نيز زن از مرد حقيتر ن. هيچ چيز از پدر حقيرتر نبود
ولي به زنان فرمان داده شده است كه شوهران خود را . كوشي، دلسوزي و وفاداريدر تحمل، سخت –هم باشد 

اين امر باعث . در سلطه شوهرش، يك زن تحت سلطه حاكميت خداوند است. اطاعت كنند، چنانكه خداوند را
  . يا نافرماني منع شود ود كه زن از هرگونه سركشيش مي

شيطان با استفاده از . هائي را دارد كه در اثر نااطاعتي از الگوي خدا هرج و مرج حاصل شده استتاريخ نمونه
و تمامي نتايج تاسف بار آن گريبانگير . ايجاد طمع براي كسب جايگاه سر بودن گناه را به نسل بشر معرفي نمود

ز فرهنگ غلط باعث شده جايگاه اقتدار به زنان داده شده كه خدا هرگز در بسياري از جوامع ني. انسان شد
وانند يك كليساي محلي را ت مياند، زناني كه مسح خدا را ترك كده. واسته كه بديشان اين جايگاه را بدهدخ مين

  . آشفته بسازند، پيوند ازدواج را بگسلند و يك خانه را ويران بسازند
تر از اين نيست كه يك زن نقشي را كه خدا براي او در نظر گرفته است را به در طرفي ديگر، چيزي جذّاب

زن و همسري كه  –وان مشاهده كرد ت مي 31اي را در امثال باب خصوصيات يك چنين زن صالحه. كمال برساند
  . ازدس ميخود، خداوند را خشنود با كوشش و تحمل 
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شوهر يك زن همان . ان ايشان، سر ايشان هستنددليل تحت سلطه بودن زنان اين است كه همسر 23: 5
كلمه (. مسيح سر كليسا است و او نجات دهنده بدن است. ارتباطي را براي او دارد كه مسيح براي كليسايش دارد

 ).آمده است 10: 4اشد چنانكه در اول قرنتيان تيموتائوس ب مينجات دهنده در اينجا به معناي منجي مومنين 
و به . نمايداو به عنوان سر، همسرش را محبت، رهبري و راهنمايي مي. ر زن است و منجي او نيزبنابراين شوهر، س

  . ازدس ميند و نيازهايش را برآورده ك مياو محافظت  زعنوان منجي ا
مردم پولس را به خاطر متنفر بودن از زن، . انيم كه تنفر عظيمي بر ضد اين تعليم امروزه وجود داردد ميما همه 

ويند نظريات او بر طبق عادتهاي اجتماعي گ مييا اينكه . نندك ميهايي از اين قبيل سرزنش ساالر بودن و تهمت مرد
هاي كتاب چنين معترضيني البته الهامي بودن نوشته. اشندب مياشد و امروزه براي ما قابل استفاده نب ميروزگار خود 

رد كردن كالم هارد كردن نوشته. اشندب مييستند، بلكه كالم خدا ها كلمات پولس ناين نوشته. نندك ميمقدس راانكار 
  . اشد و اين يعني دعوت كردن از مصيبت و بال و يا سختيب ميخدا و خود خدا 

. واند بيش از مقايسه كليسا به عنوان عروس مسيح با زن، نقش او را به تصوير بكشدت ميهيچ چيز ن 24: 5
يعني  –همه اوامر شوهرش باشد او بايد مطيع . ت كه زن بايد از آن پيروي كنداي استحت سلطه بودن كليسا نمونه

ود از چيزهائي اطاعت كند كه او را از ر ميهمه اوامري كه بر طبق اراده خدا هستند از هيچ زني هرگز انتظار ن
رش باشد، حتي اگر ولي در همه روابط عادي زندگي، او بايد مطيع شوه. اردد مياش به خداوند عيسي باز وفاداري

  . ايمان باشداو يك بي
اشت، د ميود و اگر حكمي مطابق آن براي شوهران وجود نب مياگر حكم قبلي راجع به زنان تنها حكم  25: 5

هاي كتاب مقدس توجه فرمائيد ولي به توازن زيباي حقيقت در نوشته. دش ميسپس اين حكم يك طرفه و ناعادالنه 
ه شده است كه همسران خود را در اسارت نگنبه شوهران گفته . وهران طلبيده شده استو به معيارهايي كه از ش

نيكو گفته شده است كه هيچ . دارند، بلكه تا ايشان را محبت نمايند، چنانكه مسيح هم كليسا را محبت نمود
. ا محبت نمايدواند مطيع شوهرش بشود، اگر او همان اندازه كه مسيح كليسا را محبت نمود او رت ميهمسري ن

. رسيد خدا به خاطر محبت بيش از حد او به همسرش از او ناخوشنود باشدت ميشخصي از مردي نوشته است كه 
ني؟ او ك ميآيا تو همسرت را پبيش از حدي كه مسيح كليسا را محبت نمود، محبت : خادم مسيحي از او پرسيد

. واني بگوئي كه خدا ناخشنود استت ميآن محبت گام برداري فقط زماني كه تو فراتر از : خادم گفت. نه: جواب داد
العاده او در گذشته تا به حال و آينده عنوان شده محبت مسيح براي كليسا در اين قسمت با ذكر سه عمل فوق

اي مسيح اين به كار كفاره. براي آن نشان داددر گذشته، او محبت خود را براي كليسا به وسيله دادن خودش . است
درست . در آنجا او گرانترين بها را براي به دست آوردن عروسش پرداخت. ا مرگش بر روي صليب اشاره داردب

  . چنانچه شرارت به وسيله آدم داخل شد، در يك مفهوم كليسا نيز توسط نجات دهنده خلق گرديد
به غسل آب به وسيله تا آن را : ودش ميدر زمان حال محبت او براي كليسا در كار تقدس نشان داده  26: 5

كليسا از لحاظ وضعيتش در حال حاضر جدا شده . تقديس شدن يعني جداشدن. كالم طاهر ساخته، تقديس نمايد
كليسا در روند تدريجي آماده شدن روحاني و اخالقي قرار دارد و اآلن . است و روز به روز عمال جداتر خواهد شد

. واست در حضور اخشورش پادشاه حاضر شودخ ميرار دارد كه در دوره يك ساله تدهين و زيبايي مثل استر ق
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در مفهوم ساده يعني زندگي . يردگ ميروند تقديس به وسيله كالم طاهر و غسل آب انجام  )16 – 12: 2استر (
الحال شما : چنانچه عيسي به شاگردانش گفت. رددگ ميايمانداران به وسيله شنيدن كالم مسيح و اطاعت از آن پاك 

و او تقديس را با دعاي كهانت اعظمانه خود ارتباط  )3: 15يوحنا (. بب كالمي كه به شما گفتم پاك هستيدبه س
چنانچه كه خون مسيح يكبار و براي  )17: 17يوحنا (. ايشان را به راستي تقديس نما، كالم تو راستي است: داد

ا را در زمان حاضر نه البته به وسيله آب درمعناي ند، كالم خدا نيز مك ميهميشه ما را از آلودگي و فساد گناه پاك 
  . ازدس مياللفظي آن، بلكه به وسيله عامل پاك كننده كه كالم خداست پاك تحت
در زمان حال، اين امر در فرآيند تقديس ما ديده . درگذشته، محبت مسيح در نجات ما مجسم شده است 27: 5

او خودش كليساي مجيد را به نزد . ا به تصوير كشيده خواهد شددر آينده، محبت خدا در جالل يافتن م. ودش مي
او به .عيب باشدخود حاضر خواهد ساخت كه لكّه و چين و يا هيچ چيز مثل آن نداشته باشد، بلكه تا مقدس و بي

  : دواند اين مسئله را براي ما تشريح كنت ميپيرسون به درستي . تي. اي. كمال زيبايي و روحانيت نائل خواهد شد
چشم داناي مطلق وقتي كه در نهايت به عروسش بيفتد دراو هيچ چيزي كه  –براي اين شكرگزاري كنيد 

  !چقدر جالب. بيانگر نقص در تقدسش باشد نخواهد ديد
  : ويدگ ميگرانت . دبليو. اف

و هيچ چيزي جز شكوفائي . هيچ نشانه كهنگي در او وجود نخواهد داشت و نه هيچ نشاني از مغلوب شدن
. نقص خواهد بودپس كليسا مقدس و بي. ناپذيري براي او شايسته نيستابديت و جواني در او و تازگي و خستگي

انيم خواندن تاريخ آن عجيب خواهد بود، اگر ندانيم كه چگونه خداي د ميدر نهايت براي ما كه تاريخ او را 
  . پرجالل بر گناه و شيطان غلبه يافت

ردد به گ ميرفتن هيجاناتش راجع به رفتار مسيح با محبتش براي كليسا، حاال او برپولس پس از اوج گ 28: 5
به همين : ند كه اين الگوئي است كه ايشان بايد از آن سرمشق بگيرندك ميموضوع قبلي و به شوهران يادآوري 

بايد زنان خويش را در تقليد از محبت مسيح، ايشان . طور، بايد مردان زنان خويش را مثل بدن خود محبت نمايند
  . مثل بدنهاي خود محبت نمايند
اين استفاده مقتدرانه از كلمه خويش به ما . آمده است 33 – 22بار در آيات  6در يوناني، كلمه خويش 

مردان بيش از  اگر چه او در عهد عتيق اجازه داده بود كه. ند كه نظريه تك همسري اراده خداستك مييادآوري 
  . ، هرگز آن را تجديد نكرده استيك زن داشته باشند

او . ند تا رابطه نزديك زن و شوهر را توضيح دهدك مياين نيز جالب است كه پولس از طرق مختلف استفاده 
و جسم  )33ب و 28آيات (خودش را  )الف28آيه (. ويد كه مرد در محبت همسرش بدنش را محبت نمايدگ مي

م يك اتحاد حقيقي است و دو بايد در يك جسم يكي شوند، مرد بايد كه ازدواج مستلز آنجااز  )29آيه (خود را 
  . زن خويش را درست مثل بدنش محبت نمايد

تغذيه، نظافت و پوشاندن محافظت او بدنش را با . آيدانسان با غريزه مواظبت از بدن خود به دنيا مي 29: 5
سالمت دائمي آن مستلزم نگهداري و . ودواهد بگذارد كه بدنش درد بكشد، مريض يا اذيت بشخ ميند و نك مي

  . اي است از مراقبت خداوند از كليسايشاين مراقبت سايه. مراقبت است
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و جهنم نجات فيض او نه فقط ما را از گناه ! فيض خدا جالب است. اشيمب ميزانرو كه اعضاي بدن وي  30: 5
  : به محبت او براي ما چه چيزهائي در بردارنداين صحبتها راجع . ازدس ميهد، بلكه ما را اعضاي بدن مسيح د مي

او : چه امنيتي. ندك مياو ما را تقديس كرده و آماده و پاك : چه مراقبتي. اردد مياو ما را مثل بدن خودش عزيز 
آنچه كه بر اعضايش اثر دارند . ايمما با او در يك زندگي عادي متحد شده. بدون اعضايش در بهشت نخواهد بود

  .تأثيرگذارند بر سر نيز
ند كه خدا را به عنوان اولين عاقد ارتباط ازدواج معرفي ك ميرا نقل  24: 2حاال پولس رسول پيدايش  31: 5

اش نسبت به همسرش اوال، ارتباط انسان با والدينش به وسيله وفاداريِ عظيمتري كه ارتباط و وفاداري. ندك مي
و مورد بعدي اين است . يك مرد بايد از پدر و مادر خود جدا شود براي درك بهتر رابطه ازدواج. ودش مياشد، ب مي

اگر اين . اتحادي واقعي از دو شخصيت در اينجا مطرح است. كه در اين پيوند مرد و زن يك تن خواهند شد
  . تر حل كنيموانيم مشكالت خود را در زندگي زناشوئي راحتت ميحقيقت اساسي در ذهن ما بمانند 

پولس حاال به نقطه اوج بحث خود، . ويمگ ميعظيم است ليكن من درباره مسيح و كليسا سخن  اين سر، 32: 5
ند كه در واقع يك سر ناشناخته بوده، يعني ك ميالعاده را اعالن سد و اين حقيقت فوقر ميپيرامون ارتباط ازدواج 

  . اينكه چنانچه زن با شوهرش نسبت دارد، كليسا با مسيح
ويد اين سر، عظيم است، منظورش اين نيست كه خيلي سري يا مرموز است، بلكه منظور گ ميوقتي كه پولس 

العاده است كه در دورانهاي قبل خدا سر يك مقصود فوق. او اين است كه مستلزمات حقيقت خيلي بزرگ هستند
راي تبديل شدن به بدن اين قصه براي دعوت از قوم خود ب. آنرا مخفي نگاه داشته ولي حاال آنرا آشكار كرده است

  . نظيرِ خود را در ارتباط بين مسيح و كليسا خواهد يافتارتباط ازدواج كمال بي. و عروسِ پسرِ پرجاللش است
  با خداوند يك روح

  عيسي جالل يافته
  هدن ميبه كليسايي كه خونش را براي آن ريخته ارج 

  )مري بولي پيترز - .اشدب ميو عروسش آن بدنش 
به شوهران اين را گوشزد . ويدگ ميآيه آخر خالصه حكمي است كه پولس به زنان و شوهران اين  33: 5

بايد شوهران اين حقيقت را بدانند كه . خالصه هر يكي از شما نيز زن خود را مثل نفس خود محبت نمائيد: ندك مي
كالم براي . نيز محبت نمايند نند بايد ايشان راك ميدر واقع با همسر خود يكي هستند، پس چنانكه خود را محبت 

اگر اين فرامين ! حاال چند لحظه صبر كنيد و فكر كنيد. ايشان بايد شوهر خود را احترام كنند: اشدب ميزنان نيز اين 
فتاد؟ ديگر هيچگونه كشمكش، ا ميد چه اتفاقي ش ميآسماني به وسيله مسيحيان امروز به طور گسترده اعمال 

  . دش ميهاي آسماني هاي ما نمونه خانهخانه. اشتد ميجدائي يا طالقي وجود ن
ما ديديم كه يك زن پر . اشدب ميالقدس مطيع شدن آموزيم كه يكي از نتايج پري روحدر باب پنجم ما مي 1: 6

هاي پر از روح نيز با اراده خود مطيع اقتدار آموزيم كه بچهحاال مي. اشدب مياز روح براي مثال مطيع شوهر خود 
چه فرزندان مسيحي . وظيفه فرزندان اين است كه والدين خود را در خداوند اطاعت نمايند. لدين خود هستندوا

ارتباط والدين و فرزندان براي همه نسل بشر مقرر شده است و . ندك ميباشند و چه والدين مسيحي باشند، فرقي ن
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ندان بايد با رفتاري كه طبق آن خداوند را اطاعت فرمان اطاعت در خداوند يعني اوال فرز. نه فقط براي ايمانداران
. مايندن ميايشان بايد چنان از والدين خود اطاعت كنند كه گوئي از خداوند اطاعت . نند، مطيع والدينشان باشندك مي

اگر . دوما، اين يعني كه ايشان بايد در تمامي مسائل كه در ارتباط با اراده خداوند است از والدين خود اطاعت كنند
در چنين موردي ايشان بايد از انجام دستور . والدين ايشان از آنها خواستند كه گناه كنند نبايد اين كار را انجام دهند

  . به هر حال در همه موارد ايشان بايد مطيع باشند. سرباز زده و بدون تالفي از نتايج آن زحمت ببينند و تحمل كنند
اين يك اصل اساسي . اوال، اين انصاف است. ايشان ذكر شده است چهار دليل در اينجا براي لزوم اطاعت

ها در زندگي كساني كه نابالغ و نسنجيده هستند بايد تحت قدرت والدين كه بزرگتر و است كه فرامين خانواده
  . تر هستند باشدحكيم
نقل قول  12: 20در اينجا پولس از خروج . دليل دومش، اين است كه اين حكم، كتاب مقدس است 2: 6

اين اولين حكم ده فرمان است كه همراه  ).نگاه كنيد 16: 5همچنين به تثنيه (. پدر و مادر خود را احترام نما: ندك مي
  . ند به اطاعت، احترام و محبت والدين خودك مياين حمك، فرزندان را دعوت . اشدب مياي مشخص با وعده
اشد و چهارم، عمر ايشان را بر ب ميي فرزندان سبب عافيت دليل سوم، اين است كه اجراي اين حكم برا 3: 6

مود از زندگي طوالني خود لذت ن ميدر عهد عتيق يك فرزند يهودي كه از وادين خود اطاعت . ندك ميزمين دراز 
اطاعت محض ديگر باعث طوالني شدن عمر . ودش ميدر اين دوران انجيل اين حكم استثناء قاول ن. ردب مي

ولي اين امر درست است كه زندگي مطيعانه و منظم . فرزند مطيع ممكن است در سن جواني بميرديك . ودش مين
زود به اتمام  معموالًود، در حالي كه يك زندگي نامطيعانه و از روي سركشي ش ميشامل سالمتي و طول عمر 

  . سدر مي
ايشان نبايد فرزندان خود را به خشم  .ودش ميفرامين مربوط به فرزندان حاال با يك حكم به پدران موازنه  4: 6

منطق ايشان را عصباني كنند، بلكه فرزندان بايد به تأديب و نصيحت خداوند دليل و بيبياورند و با درخواستهاي بي
. اصالح يعني نصيحت، هشدار و مالمت. واند لفظي يا بدني باشدت ميتأديب يعني اصالح منظم و . تربيت شوند

  . در خداوند باشد كه اين يعني بر طبق اراده او كه در كتاب مقدس آشكار شده است تأديب فرزندان بايد
  : ود چنين نوشته استش ميسوزانا وسلي، مادر هفت فرزند كه شامل جان و چارلز 

ند با خدا در نجات و تجديد حيات ك ميپدر يا مادري كه از اراده شخصي خود در تأديب فرزندش استفاده ن
هد و مذهبي د ميند در واقع كار شيطان را انجام ك ميپدر يا مادري كه اين كار را ن. ندك ميجان همكاري يك 

غيرعملي و نجاتي كسب نشدني را انتظار خواهد كشيد و همه كارهايش براي لعنت كردن فرزندانش به كار گرفته 
  . نندك ميخواهد شد و جسم و جان ايشان را در واقع نفرين 

اي كلمه. حوزه اطاعت در خانواده مسيحي اين است كه غالمان بايد مطيع اربابان خود باشندسومين و آخرين  5: 6
ند در واقع به تمامي كارمندان يا خدمتگزاران همه مشاغل مربوط ك ميكه پولس از آن تحت عنوان غالم استفاده 

. دلي اطاعت كنندد را با سادهاولين وظيفه يك كارمند يا خدمتگزار اين است كه ايشان آقايان بشري خو. ودش مي
اشد ب ميغالمي مربوط به كار ذهني يا جسماني  -  ازد كه رابطه اربابس ميعبارت آقايان بشري به ما خاطر نشان 

  . دوما، به اربابان بايد احترام گذاشته شود. واند در مسائل روحاني فرمان بدهدت ميولي يك ارباب بشري ن
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اين ترس و لرز به معناي ترسي است كه در قصور در انجام كار در . اشدب مير نترس و لرز به معني اجبار و زو
ما بايد سعي كنيم براي هر ساعتي كه پول . دلي باشدسوما، خدمت غالمان بايد با ساده. برابر خداوند وجود دارد

اين كلمات نشان . نيمك ميسپس كار ما بايد چنان باشد كه گوئي براي مسيح كار. دقيقه كار كنيم 60يريم گ مي
با  –آنچه كه ما بايد انجام دهيم بايد براي او باشد . اي بين مقدس و غيرمقدس باشدهند كه نبايد هيچ فاصلهد مي

واند باعث ت ميحتي شستن ظرفها . هيمن ميند و به او حرمت ك مياين ديد كه كار ما او را يعني مسيح را خشنود 
دار اين شعار را كنار ظرفشويي آشپزخانه ست كه بعضي از خانمهاي خانهبه خاطر همين ا. جالل نام خدا بشود

دراين مكان سه بار در روز به (. يردگ ميدراين مكان سه بار در روز خدمتي آسماني انجام . اندخود نصب كرده
  ).ودش ميملكوت خدا خدمت 

ا است، بلكه هشيار باشيم كه هميشه بايد كوشا باشيم، نه فقط وقتي كه رئيس ما در حال ديدن مما هميشه  6: 6
شند ولي ك ميود كارمندان دست از كار ر مياين يك رفتار مرسوم است كه وقتي ارباب . يندب ميآقاي ما دارد ما را 

يك مشتري باري به يك فروشنده مسيحي اصرار كرد كه بيشتر از حدي كه پول . اشدب مياين نوعي ناراستي 
به : فروشنده جواب داد. يندب ميرا بدهد و آن كارمند مسيحي اطمينان داد كه رئيس او نپرداخته بود به او كااليش 

همين شكل خادمين مسيح بايد به نيت خالص خداوند را بندگي كنند نه انسان را با اين آرزو كه بتوانند او را 
  . خشنود بسازند

طور جدي و منفعل كار كنيم و نه به ما بايد به . سپس ما بايد به نيت خالص خداوند را خدمت كنيم 7: 6
  صورت 

تفاوت باشد هنوز هم كار ما بايد بنابر بندگي خداوند حتي اگر يك ارباب ما پرتحمل، صبور و يا بي. ظاهري
  . واند صداي بلندي ايجاد نمايدت ميالعاده است كه در دنياي ما اين نوعي رفتار خارق. باشد و نه انسان

ي انجام همه كارها چنانچه گوئي براي مسيح هستند همانا اين اطمينان هستند كه ما مشوق بزرگ ما برا 8: 6
خداوند به . ندك مياينكه يك شخص غالم باشد يا آزاد فرقي ن. براي همه اعمال نيكوي خود پاداش خواهيم گرفت

ر شكلي انجام دهد پاداش ند و به هر كارگري كه كار او را به هك ميوند توجه ش ميهمه شغلهائي كه براي او انجام 
  . خواهد داد

  : قبل از اينكه اين قسمت به پايان برسد بعضي تفاسير بايد ارائه شوند
عهد جديد ايماندار حقيقي را به يك غالم در حقيقت، . ندك ميعهد جديد زياد غالم بودن را محكوم ن. 1

ني كه انجيل وجود دارد از اين مفهوم غالم براي ولي نبايد تا زما )6آيه (و آنهم غالم مسيح  )بنده(هد د ميارتباط 
  . داري سوءاستفاده كردبرده

واند انعكاس از اين امر ت مياين . عهد جديد چيزهاي بيشتري براي گفتن به غالمان دارد تا به پادشاهان. 2
بلكه اكثر  )26: 1ن اول قرنتيا(اند، باشد كه نه عده زيادي از حكيمان، قدرتمندان يا نوابغ هستند كه دعوت شده

هد كه اكثر خادمين د ميتأكيد بر غالمان همچنين نشان . تر اجتماعي هستندمسيحيان از قرار معلوم در طبقه پائين
  . انندم مينجيب از بركات مسيحيت محروم ن
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ود كه در روزهاي اوليه مسيحيت، غالمان ش ميتأثيرات اين احكام بر غالمان در اين حقيقت مشاهده . 3
اين امر نيز بايد امروزه درست باشد كه ارزش كارمندان و . يحي داراي قيمت بيشتري از ديگر بردگان داشتندمس

  . اندكارگران مسيحي بيشتر از روساي خود هستند كه هرگز به وسيله خدا لمس نشده
ايشان بايد با . وندردند هدايت شك مياصولي كه غالمانشان را بايد راهنمايي آقايان بايد به وسيله همان  9: 6

اگر . ايشان بايد مواظب باشند تا با غالمان خود با لفظ تهديدآميز سخن نگويند. انصاف، مهربان و صادق باشند
  . ايشان در اين حوزه انصاف را به جا آورند، هرگز غالمان خود را آزار جسماني نخواهند داد

ارند كه در آسمان است و همان آقاي غالمان ايشان نيز و ايشان بايد به خاطر داشته باشند كه آنها هم آقايي د
هم آقا و هم خادم بايد يك روز در حضور او . اندهاي زميني در حضور خداوند هموار گشتهفاصله. اشدب مي

  . بايستند
   )20-10: 6(. تشويق كردن نسبت به مبارزه مسيحي. ث

واهد كه خ ميخواستي چشمگير از همه خانواده الهي او با در. ودش ميپولس به پايان رساله خود نزديك  10: 6
عوامل . آموزد كه زندگي مسيحي يك مبارزه استهر فرزند حقيقي خدا خيلي زود مي. مثل سربازان مسيح باشند

هر چقدر كه يك . نندك ميواهند مانع كار مسيح شوند، پس هر سرباز را به جنگي كشنده دعوت خ ميشيطان 
شيطان مهمات خود : داوند باشد بيشتر حمالت شيطان را كه دشمن است متحمل خواهد شدايماندار تحت تاثير خ

بنابراين اولين فرمان . ما با قوت خودمان با شيطان غلبه نخواهيم نمود. ندك ميرا براي مسيحيان معمولي تلف ن
ازان خوب خداوند كساني سرب. آمادگي اين است كه ما بايد دائما در خداوند و در توانايي قوت او زورآور شويم

خدا ناتوانان عالم را برگزيد تا توانايان را . ارندد ميهستند كه از ضعف خود آگاه هستند و كساني كه بر او توكل 
  . ودش ميضعف ما در توانايي قوت او زورآور  )27: 1اول قرنتيان (. رسوا سازند

يك ايماندار بايد اسلحه تمام خدا را . ستدومين فرمان مربوط به نياز داشتن يك اسلحه آسماني ا 11: 6
يك يا . ضروري است كه حتما ايماندار اسلحه تمام خدا را بپوشد. بپوشد تا بتواند با مكرهاي ابليس مقاومت كند

پذير چيزي كه كمتر از مجموعه باشكوه خدا باشد كه براي ما تدارك ديده است ما را آسيب. دو سالح كافي نيست
او نقاط . هاي اخالقي، تعاليم غلط، يأس و نااميدي و اغتشاششكست –س مكرهاي مختلفي دارد ابلي. رداندگ مي

اگر او نتواند ما را با روشي ناتوان سازد از روشي ديگر . هدد ميقرار اند و آنها را مورد هدف د ميضعف ما را 
  . ندك مياستفاده 
. اشدب ميگر يا حاكمان كافر نكاهنان و كشيشان حيلهدين، اين نبرد در واقع مسئله ضديت با فالسفه بي 12: 6

وانيم آنها را ببينيم، ولي ت مياگر چه ما ن. جنگ بر ضد فرشتگان سقوط كرده، ارواح شرير و نيروهاي شيطاني است
وانند درون يك ايماندار حقيقي ساكن شوند ت ميدرست است كه آنها ن. ما دائما در محاصره ارواح شرير قرار داريم

يك مسيحي نبايد زياد مشغوليت با موضوع شيطان . وانند بر او تأثير بگذارند و سبب آشفتگي وي بشوندت ميلي و
در اسلحه خدا و همه چيزهايي را كه براي نگه . همچنين او نبايد در ترس از ارواح شرير زندگي كند. پيداكند

س رسول ازا ين فرشتگان سقوط كرده تحت پول. داشتن خاك خود بدانها بر ضد شيطان نيازمند است وجوددارد
ما . ويدگ ميعنوان رياستها و قدرتها و جهانداران اين ظلمت و فوجهاي روحاني شرارت در جايهاي آسماني سخن 
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شايد اينها اشاره به حاكمان روحاني با درجات مختلف . دانش كافي براي تشخيص ومقايسه بين اينهارا نداريم
  . باشند.. .ر، دولتمرد، قاضي و يا عضو انجمن شهر واقتدار مانند، رئيس جمهو

چنانچه پولس نوشت، از قرار معلوم او به وسيله يك سرباز رومي كه اسلحه تمام به تن داشت محافظت  13: 6
ما : مودن مييد و درخواستي مطرح د ميهاي طبيعي پولس رسول هميشه درسهاي روحاني را فوري در حوزه. دش مي

ايم، پس ما بايد اسلحه خدا را برداريم تا بتوانيم در روز شرير با او و خصمان خود قرار گرفته در بين دشمنان
يستد و آن روز ا ميروز شرير احتماال به هر زماني اشاره دارد كه دشمن در برابر ما و به ضد ما . مقاومت كنيم

حتي پس از وسوسه . و بادها خواهد بود ها هاي شيطان براي لحظاتي همراه با موجضديت. همانند يك طوفان است
   )13: 4لوقا (.خداوند در بيابان، شيطان او را براي مدتي رها كرد

ما مطمئنا بايد در نگه داشتن راستي كالم خدا وفادار باشيم . اشدب مياولين تكّه اسلحه كمربند راستي  14: 6
. راستي را هر روزه در زندگيهايمان به كار ببنديمما بايد . ولي همچنين الزم است كه راستي نيز ما را نگاه دارد

  . زماني كه ما همه چيز را با راستي بسنجيم در مبارزه خود قدرت و محافظت به دست خواهيم آورد
ولي  )21: 5دوم قرنتيان (. ودش ميهر ايمانداري با عدالت خدا ملبس . اشدب ميدومين تكّه جوشن عدالت 

وقتي كه انساني به : شخصي گفته است. ا در زندگي شخصي خود به كار ببنددهمچنين بايد درستي و صداقت ر
ها نيستند، بلكه يك كلمات هيچ حصاري در برابر تهديدها و تهمت. ودش ميناپذير ود او آسيبش ميعدالت ملبس 
. ما ندارد اگر وجدان ما در برابر خدا و انسان احساس خطا نكند، شيطان چيزي براي شليك كردن به. زندگي خوب

  )17: 59اشعيا (. خداوند عيسي آن را هميشه بر تن داشت. به تن كرد 5 – 3: 7داود جوشن عدالت را در مزمور 
واند تا براي رساندن خبر خوش خ مياين امر ما را . استعداد انجيل سالمتي را در بر كنديك سرباز بايد نعليم  15: 6

وقتي كه ما در چادر خود راحت در حال . ان به جنگ با دشمن رفتوت ميسالمتي آماده باشيم و با اين نعلين 
مان بر كوهها ها در پيروي از پايهاي زيباي نجات دهندهامنيت. استراحت هستيم، در واقع در خطر شكست هستيم

بردار و پايهاي مرا )15: 10روميان  ؛7: 52اشعيا (. مايدن مياشد كه خبر خوش سالمتي را با خود دارد و اعالم ب مي
  )فرانسس رايدلي هاورگال(. بگذار آنها براي تو زيبا و تندرو باشند

به عالوه يك سرباز بايد سپر ايمان را بر خود بكشد تا بتواند تمامي تيرهاي آتشين شرير را خاموش  16: 6
شرايط نامطلوب آيند و ها ميوقتي كه وسوسه. ايمان در اينجا يعني اعتماد و اطمينان به خداوند و كالمش. كند
: ويدگ ميند و ك ميهند، ايمان به باال نگاه د ميآيند و شكسته كشتي شدنها براي ما رخ ردند، و شكها پديد ميگ مي

  . من به خدا ايمان دارم
مهم نيست كه جنگ چقدر داغ باشد، يك مسيحي نگران  )17: 59اشعيا (. خود خدا نجات را پديد آورد 17: 6

اطمينان از نجات نهايي او را به جنگ و نه تسليم شدن . ه پيروزي نهايي از آن خداوند استاند كد مينيست، چون 
  )31: 8روميان (اگر خدا با ماست كيست به ضد ما؟ . ندك ميترغيب 

تمثيل كالسيك اين است كه خداوند از شمشير . اردد ميباالخره يك سرباز شمشير روح را كه كالم خداست بر
نه فقط آياتي تصادفي، بلكه آياتي كه  –ند ك مياو سه بار از كالم خدا نقل . ندك مييطان استفاده براي از بين بردن ش

كالم  )13 – 1: 4لوقا (. تحت الهام به وي داد تا در موقع مناسب از آنها در برابر شيطان استفاده كند القدسروح



 

- ٧٣  - 

ز كتاب مقدس كه در شرايط و وضعيت خدا در اينجا به معناي تمام كتاب مقدس نيست، بلكه قسمت مشخصي ا
  : ويدگ ميديويد واتسون . مورد نظر مناسب است
اي از ما بايد اين را مشاهده كنيم كه حلقه. هايي را كه بدان نياز داشتيم به ما داده استخدا همه حفاظت

اشند كه با ب مي ما حقيقت و راستي در قدمهايمان با خداوند ما را احاطه كرده است كه در واقع زندگيهاي راست
نديم تا ب ميهم به كار ويم در پي سالمتي هستيم و اينكه ما ايمانمان را با ر ميخدا و با يكديگر داريم كه ما هر جا 

ها به راحتي مصون هاي خود را از ترس و نگرانيمثل سپر از تيرهاي شيطان محافظتمان كند و اينكه ما ذهن
به ياد داشته باشيد كه . نيمك ميود استفاده ش ميالقدس به ما داده تحت تاثير روح اريم و از كالم نيكوي خدا كهد مي

هاي شيطان در بيابان غالب آمد كالم خداست كه در دسترس ما قرار شمشيري كه عيسي به وسيله آن بر وسوسه
  . دارد

آن پي ببريم كه در واقع در  دعا به عنوان قسمتي از اسلحه نشان داده نشده است، بلكه ما بايد به اهميت 18: 6
دعا نبايد پراكنده باشد، . يك سرباز بايد در روح در مقابل دشمنش بايستد. اشدب ميحكم هوا براي تنفس يك سرباز 

جمعي و انفرادي : يك سرباز بايد از همه انواع دعا استفاده كند. يك عدت و نه عملي از روي عادت. وقفهبلكه بي
  . كرگزاري و قدرتمندانه و متواضعانهو اعترافي و پرستشي و ش

دعاهاي . يردگ ميالقدس سرچشمه و دعا بايد در روح باشد كه اين يعني به وسيله هدايتي كه از الهام روح
اينها چه ارزشي در مبارزه بر عليه نيروهاي جهنمي  –وند ش ميفرماليته اكثرا بدون توجه به مفهومشان، فقط بيان 

ما بايد در دعا اصرار و التماس نمائيم و در دعا . در دعا بيدار باشيد: ياري وجود داشته باشددارند؟ در دعا بايد هش
ايشان نيز متعهد هستند و نيازمند . خواهش كنيم، در را بكوبيم و در پي پشتيباني ايمانداران و همه مقدسين باشيم

  . دعا به وسيله سربازان ديگر
  : ويدگ ميدر اين قسمت، براي من،  بليكي با توجه به درخواست پولس 19: 6

اگر چه پولس فيض بسياري براي افسسيان به ارمغان آورده است، ! به اين ديده غيررسوالنه پولس توجه كنيد
  . ولي به دعاي ايشان محتاج است و او براي دريافت كالم فيض نياز به دعاي ايشان دارد

بلكه او خواست . ي دعا براي آزاد شدن از زندان را نكردولي او تقاضا. وشتن ميپولس داشت از زندان اين را 
اين آخرين باري است كه پولس در . كه كالم به او عطا شود تا با گشادگي زبان سر انجيل را به دليري اعالم نمايد

  . ند كه در بند استك مياو در اينجا هرگز اظهار تأسف ن. ندك ميرساله افسسيان به سر اشاره 
ترين قسمت پيغام پولس كه مستلزم اصلي. ندك مينه مسيح در زنجيرها در اينجا ايلچيگري پس نمو 20: 6

فروتني است اعالن خبر يكي شدن ايمانداران يهودي و امتها در يك جامعه جديد با امتيازات برابر و سهيم شدن در 
  . اشدب ميشناخت و استفاده از بركات مسيح به عنوان سر 

  )24- 21: 6(. سالمهاي شخصي پولس. ج

او . رستد تا مقدسين بدانند كه احوال او چگونه استف ميپولس تيخيكوس را از روم به افسس  22، 21: 6
جديد فقط پنج اشاره به اين مرد در عهد . ندك ميتيخيكوس را تحت عنوان برادر عزيز و خادم امين خداوند عنوان 

او پيغامبر پولس  )4: 20اعمال رسوالن (. نان به آسيا رفتهمراه پولس از يواو يكي از كساني بود كه . شده است
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و نزد تيطس  )12: 4؛ دوم تيموتائوس  21: 6(و همچنين افسسيان  )7: 4كولسيان (. براي مسيحيان كولس نيز بود
ن او مامور بود كه از نبرد پولس در زندان افسسيان را آگاه كند و همچنين دلهاي ايشا )12: 3تيطس (. فرستاده شد

  . را تقويت و تشويق نمايد و از هر ترس غيرضروري آزاد كند
، با ادغام كردن اين دو، او براي فيض و سالمتي –خاص پولس را داريم  تحياتدر ايات پاياني، ما  23: 6

همچنين با ادغام مسيحيان امتها و يهوديان او آخرين اشاره را به سر . مقدسين دعاي دريافت همه بركات را دارد
او ارزو  13در آيه . انديهودي و امت حاال در مسيح يكي شده –مايد ن ميكي شدن ايشان در انجيل به طور ضمني ي

واند ت ميسالمتي . ند كه خوانندگانش محبت با ايمان از جانب خداي پدر و عيسي مسيح خداوند را دارا باشندك مي
در است كه ايشان را براي پرستش و ستايش خدا با محبت قا. دلهاي ايشان را در همه شرايط زندگي تسلي ببخشد

واند به ايشان رباي جنگ روحاني قدرت عطا كند و آنها را تجهيز ت ميايمان . يكديگر و كار براي او ترغيب نمايد
و اين حقيقت در اينجا اعالم شده است . همه اين بركات از جانب خداي پدر و عيسي مسيح خداوند هستند. نمايد

  . عيسي با هم برابر هستندكه پدر و 
در پايان پولس رسول براي همه كساني كه با محبتي عاري از فساد و صادقانه خداوند عيسي مسيح را  24: 6

  دوست 
ود، آتش عشق ش مييك مسيحي واقعي در تمامي لحظات كيفيت محبتش افزوده . مايدن ميدارند آرزوي فيض 

  . ذيردپ مينود و هرگز خاموش ش ميتر و محبت او نسبت به خداوند هر لحظه فروزان
به تازگي و  –ولي نامه او همچنان با ما است . پولس رسول به پاداش خود رسيد و با محبوبش مالقات كرد

در قرن بيستم هنوز هم ما فرامين، الهام و تشويق و ايمان و . زنده بودني كه گويا قلب و قلم او امروز نوشته است
  . ندك ميصحبت كالم اين رساله با ما 

  : وب پيلو يافتيم. دبليو. بر افسسيان ما خود را در موافقتي قلبي با كالم اچ گيري از تفسيرماندر نتيجه
آيد كه انساني چقدر محال به نظر مي. تر از اين نباشدتر و جذابالعادهاي در كتاب خدا فوقشايد هيچ نوشته

من اميدوارم كه ما به او نزديك شويم و به سادگي در پس تعاليم او  !آوردآور خدا عدالت را به اجرا دربه عنوان پيام
  .م بود كه خدا را جالل بدهيمپرتقدس باشيم، تعاليمي كه ما بايد در آنها سلوك كنيم و به وسيله آنها قادر خواهي

  


