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  مقدمه
  »يحيمان مسيجامع ا يسايلك«

 (Frédéric Godet) گودت كيفردر -

  

  ان كتب مقدسيمدر  منحصر به فردگاه يجا) الف

ن بـا  اعمال رسـوال تاب ك هكاز آنجا . ن استيق نيز همپولس قرار داشته و ح يها شه در صدر نامهيان هميروم
 روم آغـاز كليساي  آن رسول به با نامة ديجد عهد ترساال بخشه كاست  ي، منطق ابدي يان ميپولس به روم پا ورود
از منظر الهيـات،  ه كتوان گفت  يم يشتريب تيبا قاطع .انِ آنجا نوشته شده استيحيه قبل از مالقات او با مسكشود 

 بسـيار  ،شـود  مـي  افـت يخدا الم كه در ك يحيمس كيستماتيات سيالهبه  كه د استيجد تاب عهدكن يمتران مهيروم
  .است كينزد

در سـال   14-13:13ان يـ خوانـدن روم  بان يآگوست .س استمقد تابكتابِ كن يررتان موثّيروم ،يخياز نظر تار
 سـرانجام  ن لـوتر يمـارت ه كظهور گذاشت  عرصةبه پا  يپروتستان وقت اصالحات. ديگروت يحيبه مس ي،الديم 380
  ).م1517( »ردكست خواهد يمان زيعادل به ا«ه كو ايند يعدالت خدا را فهم يمعن

ـ ه او اكرد كافت يدر ن لوتريمارت لةيوسبه ان ير روميتفس مقدمهخواندن  بانجات را  از نانياطم ،يجان وسل ن ي
نوشته  نيالوكجان . ردكمطالعه  يالديم 1378سال و در لندن  آلدرابان يدر خ نايموراو يخانگ يسايلكتاب را در ك

 يهـا  توانـد همـة نوشـته    يله مـ يه بدان وسك شود يباز م ييفهمد، در درون او مجرابن رساله را يا يسك يوقت: است
س را بفهمدمقد. 

  

  سندهينو) ب

 رفتنـد يرا پذ سكاُرتـود  و يدگاه جهانيداين ، ه شدهكبار هم يك  يبرا ،ين افراطيمنتقد يگزاران و حتّ بدعت
سـندة  يعنـوان نو به نام پولس را  ي كهسكن يلقت، اويدر حق. ها بوده است ت، رسول امانيرومرسالة به سندة يه نوك
روم،  لمنتكچون  يسكاُرتودگرا و  اصول گانسندينو. گزار بود بدعت ونيمارس، ردكمطرح  وحضبه وان يتاب رومك
ز ين انيموراتورانون ك واند  قول كرده تاب نقلكاز اين  ايرنائوسو  وسيپولتيه، رپاكيولپ، ديشه نيژوست ،وسيگناتيا
  .رده استك يبند عنوان نامة پولس طبقهبه ن نامه را يا

ـ تـاب ن ك سندةيعنوان نوبه ات پولس اثب يبرا يداخل شواهد ـ اله. هسـتند  يقـو  بسـيار  زي و روح  هـا  واژه، اتي
) 1:1( اش پولس اسـت  سندهينوه ك ديگو يقت در خود رساله مي، در حقهالبتّ. بر پولس داللت دارند يمگه ،سندهينو
. ردكاستخراج  20-15:15مثل ديگري  متوناز  ان امر ريتوان ا يم يست ولين يافك كردن شكبرطرف  يه براه البتّك

ه كـ دارد تاب اعمال رسـوالن  ك با هكاست  ياديز يها يننده باشد، هماهنگك ز قانعيچ  ش از هريد بيشا كه موضوعي
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 ارسطس، وسيغاشده و به ن يسمقد به مجموعة ي كهاشارات ،مثال يبرا. شود يدا نمين پآ تصنعي بودناز  يچ اثريه
  ).22:16( بود وسيطرطاتب او ك .دننك يسنده اشاره ميعنوان نوبه  پولسنها به يهمه ا ،به روم يو سفر طوالن
  

  خ نگارشيتار) ج

حـاال   ،شده اشارهدر آن رساالت ه ك يئايرا هدايز ،ان نوشته شده استيتم قرنل و دواو رساالت ان پس ازيروم
 قرنتس يعنوان شهر بندربه  ،اينخركاشاره به . م استير اورشليقن فيسدست مقدبه دن يسر شده و آمادة آوري جمع

ه كاز آنجا  .است اينخركهمان شهر  قرنتسه كته داشن را به اين فرض وايقثر محقّك، اگريدبرخي جزييات و  )1:16(
 ه اويـ عل هكـ  يا ئـه وطتاز ه كـ نياو قبـل از  ) م خودسو يان سفر بشارتيدر پا( ماه در آنجا بود 3ت مد بهفقط  پولس

ـ ا. اسـت  ن رساله نگاشته شـده يا ،كزمان اند نيخالل هماحتماالً در  ،جان سالم بدر ببرد ،ده بودنديچ  فرضـيه،  ني
  .دهد مي به دسترا  يالديم 56در حدود سال  يخيتار

  

  موضوعنه و يزم سپ) د

ـ  ،با قاطعيت چيزي گفت توان ينم در اين خصوص د؟يبار به روم رس نيلاو يت برايحيچگونه مس د يشـا  يول
ه كـ  نـد دبر رومبه  خبر خوش را ،)10:2اعمال( دبودن گرويدهت يحيبه مس مياورشلدر  استكطيپنه روز ك يانيهودي
  .رخ داده است يالديم 30امر در سال  نيا

ـ . جا رفتسال بدان 26بعد از  اينكهنرفته بود تا  رومهرگز به  قرنتساش از  تا قبل از نوشتن نامه پولس او  يول
در مسافرت  ثراًكان آن روزگار ايحيمس. مينك يمشاهده م 16ه در باب چنان ك ،دانست يمم كان آنجا يحيمس راجع به

ـ ا .خاطر روش معمـول شغلشـان  به ا ي ليا بشارت انجيخاطر جفاها به  ي، بعضبودند ، هـم از  يان رومـ يحين مسـ ي
  .ها تام نةيزم شيبودند و هم از پ يهودينة يزم شيپ

 فـردي عنوان به او  .ه انتظار داشتك يقيطربه نه  يول ،ديرس رومبه  يالديم 60سال  باالخره در حدود پولس
  .بدانجا رفت يسيح عيجهت مسبه  يزندان

آلود و از دست  ت گناهيل وضعيتفصبه  ،افتگانينجات ن يبرا تابكن يا. است كيالسك ياثر ،انيرومبه  رساله
 دربـارة چيزهـاي زيـادي   مانـان  ينوا. دهـد  يشـرح مـ   به روشنيا ر شانينجات ا يخدا برا ن و نقشة عادالنةآنارفتة 
 يخوشـ  ،يميمانـداران قـد  يا. آموزنـد  يمـ  القـدس را  ق قـدرت روح ياز طر يروزيح و پيدشان در مسيت جديوضع

  .ابندي يماربردي كاز جمله عقيدتي، نبوتي و  يحيق مسيگستردة حقاف يان طيدر م را يريناپذ انيپا
هر . ن گمنام استيمخالف از اي هپولس با عد يه به گفتگو، توجانيروم به هرسالدن يفهم يبرا يعال روش كي

ـ ا. نـد نك مـي جـاد  يه آن ايعل يتيضدگونه  همه ،نيه مخالفكد يآ يبرد، به نظر م يش ميل را به پيانج ،چقدر پولس ن ي
 يهمة رفتارهابه رساند،  يم اتمامبه را ار ك نيا پولسي وقت. دهد ين خود جواب ميسؤاالت مخالف كت كترسول به 

  .دهد يبروز دهد، جواب مد يبا رش آنيض خدا و پذيل فيه انسان در قبال انجك ياصل
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چه نام  يول. اند نام برده شده يحيصورت تلوه فقط ب و گاهنام برده شده  وضوحبه ن ياوقات، از مخالف يبعض
لة يوسـ بـه  خبـر خـوش نجـات    زدند،  يل چرخ ميحول انج يعنوان شده باشند، آنها همگ يحيبرده شده و چه تلو

  .عتيح، جدا از اعمال شريمس يسيمان به خداوند عيق ايض از طريف
 سـت؟ يموضـوع رسـاله چ  ) 1( :مينـ ك يمـ  بررسـي  يسـؤال اساسـ   يـازده را در ارتبـاط بـا    انيروم به رساله ما

طبـق   بـر ) 4( .)20:3-18:1( دارنـد؟  ازيل نيبه انج ها انسانچرا  )3( .)17-1:1( ست؟يل چيانج )2( .)16،15،9،1:1(
ـ آ )5( .)31-21:3( شـوند؟  مـي  عـادل شـمرده   ،وسقـد  يخـدا  لةيبوس دين ياران بكل، چگونه گناهيانج ـ ا انجي ل، ي

 .)21-1:5( سـت؟ يمانداران چيا يدر زندگ يشمردگ عادل اييامز )6( .)25-1:4( ق را قبول دارد؟يعت عهد يها نوشته
) 8( .)23-1:6( ؟نيسـت آلـود   گناه يزندگ مجوز يا حتي مشوق ،از طريق ايمان ضيف واسطهبه م نجات يا تعليآ) 7(

 س داشته باشـند؟ مقد يان چگونه قادر خواهند بود زندگيحيمس )9( .)25-1:7( ست؟يعت چيان با شريحيمس رابطة
خود  خدا به قوم خاص يها ها، وعده تام به ان و هميهوديبه نجات هم  لة وعدةيوسبه ل، يا انجيآ) 10( .)1:8-39(
در د يـ چگونه بااند،  عادل شمرده شده ضيف واسطةبه  ي كهآنان) 11( .)36:11-1:9( ؟سته استكان را شيهودي يعني

  .)27:16-1:12( ؟نندكخود عمل  روزانه يزندگ
جـواب  . دهـد  يمـ مهم  ن رسالةيابه نسبت  يخوب يعمل يما آگاهبه ، آنها االت و جوابسؤ يازده نيا دانستن

تـه  كن ايـن بـه   پـرداختن  يبـرا پـولس  و  ل اسـت يـ ه انجكه البتّ »ست؟يچ انيروم رسالة به موضوع« كهسؤال اولين 
  ).16، 15، 9، 1 :1( كند اشاره مي ليانج واژةبه  بار چهار اول، ةيدر شانزده آاو  !ندك ينماي درنگ  لحظه
 ،)17-1( اتيـ در آ يول. است خوش خبر يمعنبه  ،لمهك خود »ست؟يل چيانج« :برد يم مال دون ما را به سؤيا
ـ لة انبيوسـ به  )2( .)1هيآ( استا خد آن منشأ) 1( :ندك يخوش اشاره م قت دربارة خبريبه شش حق رسول پولس  ياي
قـدرت خـدا   ) 4( .)3هيآ( ح استيمس يسيخداوند ع ،پسر يخدا راجع به) 3( .)2هيآ( شده بود ييشگويق پيعت عهد

ـ آ( انيهوديها و  تاماست،  ها انسانهمه  يبرا) 5( .)16ه يآ( نجات است يبرا تنهـا بـه واسـطه فـيض     ) 6(). 16 هي
  .ميندازيات بين آيات ايتر به جزئ قيدق يد نگاهيدهمه، اجازه عنوان مقدبه  نكاتن يبا ا). 17آيه (است 

  

  انيرساله به روم يطرح كل

  )8-1 يها باب( ل خدايانج: اي آموزه .1
  )15-1:1( ليبر انج مهمقد) الف
  )17-16: 1(تعريف انجيل ) ب
  )20:3-18:1( ليبه انج يازِ جهانين )پ
  )31-21:3( ليانج اصول و شرايط )ت
  )4باب ( قيعت ل با عهديانج يهماهنگ )ث
  )11-1:5( ليانج يعمل يايمزا )ج
  )21-12:5( گناه آدم برح يار مسك يروزيپ )چ
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  )6باب ( سمقد يزندگ يل برايراه و روش انج )ح
  )7باب ( داران مانيا يعت در زندگيگاه شريجا) خ
  )8باب ( سمقد يزندگ يعنوان قدرت برابه القدس  حرو )د
  )11-9 يها باب( ليل و اسرائيانج: يت الهيمش .2

  )9باب ( لياسرائ گذشتة) الف
  )10باب ( ل در زمان حالياسرائ )ب
  )11باب ( لياسرائ ندةيآ )پ

   )16-12 يها باب( يزندگ ل دريبرد انجراك: اطاعت .3

  )2،1:12( يدر تقدس شخص )الف
  )8-3:12(ي روحان عطاياي از طريقدر خدمت  )ب
  )21-9:12( در ارتباط با جامعه )پ
  )7-1:13( حكومتدر ارتباط با  )ت
  )14-8:13( ندهيدر ارتباط با آ )ث
  )13:15-1:14( داران مانيگر ايدر ارتباط با د )ج
  )33-14:15( پولس در نقشة )چ
  )16باب ( گرانياز د يدان در قدر )ح

  

  ريتفس

  )8 -1ي ها باب(انجيل خدا : اي آموزه .1

  )15-1:1( ليبر انج مقدمه) الف

بيان  حيمس يسيغالم ع كه به صورت تلويحي در عبارت( شده يداريخر شخصيعنوان به پولس خود را  1:1

جـدا  ( جدا شـده  و) دهنده باشد نجات صخاده فرستا ،تا رسولشد  خواندهدر راه دمشق او (انده شده خو ،)شده

 ،ايـم  خريده شـده  حيمسگرانبهاي خون  لةيوسبه ما هم . )]2:13؛ 15:9اعمال  ك.ر[ ها ببرد ترا نزد ام ليانجتا  شد
م يـ رو يه مـ كـ جـا  ك هـر بـه  خـوش را   م تا خبريا و جدا شدهم يا ه شدهخواندبخش او  براي شهادت به قدرت نجات

  .ميبرسان

ـ انجه ك اش يهوديخوانندگان  زدودن اين احساس از يبرا پولس 2:1 چ يد اسـت و هـ  يـ جدامالً كـ  يزيـ چل ي
 يهـم در عبـارات   ،داده بودنـد  وعدهرا  ن ق آيعت عهد يايانب هكند ك يشان ندارد، عنوان ميا يروحانراث يبا م يارتباط
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و نظـام   يمـار برنجـ   ،نـوح  يشـت ك مانند( نمادهاو  ها نهدر نموهم و  )4:2 قوقحب ؛14:7 عيااش ؛15:18 نيهتث( اضحو
  ).ها يقربان

 حسـب جسـم از نسـل داود    به ه كاست  ح خداوند مايسم يسي، عپسر خداراجع به خوش  ل خبريانج 3:1

 صـرف  از انسـان فراتـر   ه خداوند ماكند ك يان ميب حاًي، تلوحسب جسمبه عبارت  .)تيانسان يعني از جهت( است
او  وجـود  راجع بهكه  ضرورتي نداشتبود،  ميانسان  صرفاًح ياگر مس. اشاره دارند ت اويلمات به انسانكن يا. است

  .معمولي استانسان  يراو شخصياو  ،دهند ينشان م يات بعديآ همان طور كه يول ،شود گونه صحبتن يا

ح روعنـوان  بـه  كـه در اينجـا   القدس  روح. شده است يفمعرّ تپسر خدا به قوان عنوبه ، يسيخداوند ع 4:1

ويژگـي و هـويتي   شمملـو از معجـزات  و در طـول خـدمت    يسـ يعد ي، در هنگام تعماز او نام برده شده تيوسقد ،
قـت  ين حقيبر اشد،  يم انجام 1قدسال قدرت روح كه به، دهند معجزات مقتدرانة نجات .منحصر به فرد به او بخشيد

ـ خـدا معـروف گرد    ت به پسـر قوبه او ه كم يخوان يمي وقت. دهند مي شهادت ستاپسر خدا  ه اوك امـت  يد از قي

جـه  ين نتيـ م، بـه ا يبخـوان  يفظـ لال تحت طوربه ن قسمت را ياگر ا يول. مينك ير مكام خود او فيعتاً به قي، طبمردگان
، پسر روسيئايدختر  د به زنده شدنيسنده رساله شايون ،نيبنابرا ود يگو يسخن م مردگانام يق راجع بهه كم يرس يم
ـ ق در وهله اول، حال هربه  .رده استك ير مكفنيز ح يط مستوس عازرلياو  ينيئزن نا وهيب در ذهـن  ام خـود خداونـد   ي

  .شود انسان تداعي مي
مانند  مفهومي منحصر به فرد و بياو پسر بودن ه ك استن ياست، منظورمان ا پسر خدا ي،سيم عييگو يمي وقت

 پسرانعنوان به از فرشتگان  يحتّ). 7-5:4 طيانغال( او هستندپسران  ،داران مانيهمه ا. دارد ياديخدا پسران ز. دارد
خداوند مـا از خـدا   ي وقت. باشد يم پسر خدا ،به مفهومي يگانه يسيع يول). 1:2 ؛6:1وبيا( است صحبت شده خدا
  .)18:5 حناوي( را داردبا خدا عاي برابري اد ه اوكدند يفهم يم يستدربه ان يهوديبرد،  ينام معنوان پدرش به 

و رسـالت را  ) ه او را نجات دادك يبالعوض لطف( ضيفه پولس كح بود يمس يسيع ما وندخدا قياز طر 5:1

 تنها بـر ه كرده كاستفاده  به مفهومي »ما«ر ي، مطمئناً از ضمميافتيض و رسالت را يفكه د يگو يپولس مي وقت. افتي

گويد كه فقط به خودش اشاره  اي سخن مي ه گونهب) غيريهوديان( ها امت و رسالتاز رابطه او . دارد داللتخودش 
ـ اطاعـت از پ  يعني ،ندكمان دعوت ياها را به اطاعت  پولس خوانده شده بود تا همه قوم .دارد و نه ديگر رسوالن ام ي

بـه   پيام انجيـل،  شمول جهاناين اعالن هدف ). 21:20اعمال (ح يمس يسيمان به خداوند عيتوبه و ا ةليسوبه ل يانج
  .بود خشنود ساختن و جالل دادن او يبرا ،م اوخاطر نا

ـ  را با عنوان باشكوهشان ياپولس  كساني بودند كه ند،ل پاسخ مثبت داديبه انج ي كهسانك انيدر م 6:1 ده خوان

شان يار عمل نجات اكه ابتكن خدا بود يه اكورزد  ميد يكته تأكن نيبر ا و برد نام مي حيمس يسياز جانب ع گانشد
  .رفترا در دست گ
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. ي خاصسايلك كي يبرا تنها ،)ديگررساالت  مانند( داران روم نوشته شده و نه مانيا همه خطاب بهنامه  7:1
 ين ادايـ شـدند و ا  يداران در آن شهر دور هم جمع م مانياز ا يدمتعد يها ه جماعتكدهد  يباب آخر نامه نشان م

  .شود آنها مي شامل همة ،احترام
واسطة خـون  به  ي كهسانكهمة  در مورد يداشتن ن دو عنوان دوستيا ،سمقدان شدگ محبوب خدا و خوانده

و  خدا بـوده  و خاص الهيت ه مورد محبكبودند  يسانك، نان محبوبيا. صادق است اند افتهينجات  حيمسگرانبهاي 
  .استهمين  نيسمقد واقعي يمعنا ا جدا شوند، زيرايدن خدا از يتا برااند  ن خوانده شدهيهمچن

ـ . اسـت  يسالمتو  ضيف شاملپولس  خاص اتيتح اسـت و   ينونـا ي بسـيار پرمعنـي   يعبـارت  (charis) ضيف

ه كـ د يـ گو يام پولس ميرا پيز ،اي دارد تناسب ويژهام ن ادغيا. ان استيهودي يتسنّ ييگو مدخوشا (shalom) يسالمت
  .اند شده يكيح يدر مس اكنون ها تو ام يهوديداران  مانيچگونه ا
) افتـه بودنـد  ينجـات  قـبالً  ولس خوانندگان پ( دهد يه نجات مكست ين يضيعنوان شده، ف اينجادر  كه يضيف

 يسـالمت  منظـور از  .بخشد يو قدرت م كند ميز يتجه يحيو خدمت مس يزندگ يداران را برا مانيا كه يضيفه كبل
ه كـ ، بل)انـد  ردهكـ سـب  ك مـان يا عادل شمرده شدن بهواسطة به از قبل را  يسالمت اينن يسمقد(با خدا  نه صلح زين

. قرار دارنـد  پر از آشوبجامعه ان يدر م كه حاليدر  حكمفرما است شانيا يها در دل است كه خدا يسالمتمنظور 
بـودن   يمساو و اين عبارت به طور ضمني بر ديآ يم حيمس يسيپدر و خداوند ع يخدا ياز سو يسالمت وض يف

 يدر مقام ،ميپدر قرار ده يمساورا ه او ك نمود ميانسان بود، نامعقول  كي فقط يسياگر ع .ندك مي تأكيدپسر و پدر 
پـدر و   ياز جانب خدا يض و سالمتيم فييه بگوك بودن يمثل ا در آن صورت .ببخشد يض و سالمتيتواند ف مي هك

  .نلكنيل آبراهام

ه كـ  اي ي شايستهزهايچ يراب يدان و قدر يگزارهاي خود را با سپاس ، نامهرسول پولس ،بودهن كهر جا مم 8:1
ـ يوساطت عبه  را خدااو  اينجادر ). ما همه يبرا يعال اي نمونه( ندك مي آغاز ديده ميخوانندگانش در  ـ  يس  حيمس

، در يحيمسـ مردمـان  عنوان به شان يشهادت ا. افته استيشهرت  ايدر تمام دنان روم يحيمس مانياه كند ك ير مكش

را تشـكيل   عـالم تمام كردنـد   كساني كه در حوزة درياي مديترانه زندگي ميد يد ازه ك، زبانزد شده يوراتامپر تمام
  .داد مي

 وسـته يپه ك دانست وظيفه خود مي د، پولسيدرخش ميگران يد پيش رويان روم يحيمسنور زندگي  چون 9:1

ن يا يگريس دك چيرا هي، زاست ادعوسته در يشان پيا يبرا هكخواند  يم خود شاهدرا  خدااو . ندكشان دعا يا يبرا

خدمت  .ردك يخدمت م ل پسرشيروح خود در انجبه آن رسول او را  يي كهخدا، داند يم خدا يول. دانست يرا نم

 پايـان نيايشـي،   آداب و رسـوم بـي  دعاها و  خواندن ،يندنِ مذهبكجان  نهن خدمت يا. او بود روح لةيوسبه پولس 
اي  يـه روح ابه كر بود يناپذ يو خستگ يصادقانه، ارادن خدمت يا .بودمان يا يدعا سرشار از اشتياق و يخدمت بلكه

  .بود خبر خوش پسر خدا شناساندن يبرا ي سوزانشور و شوق. بود مشتعل شده يسيخداوند ع به مملو از محبت
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شان را ينه چندان دور ا يا ندهيدر آه ك كرد ميدعا  به خاطر مقدسين اهل روم، پولس در كنار شكرگزاري 10:1
  .باشد خدا ةاراد بهه سفرش كخواست  ي، او مگريد يزهايچ بقيهدرست مثل . ندكقات مال

 اسـتوار مانشـان  يشـان در ا يند تا اك كمك يروحان را از جهت مقدسينه كن بود يا شديد رسول يآرزو 11:1
هـر  (نشـده   هـا  ن دستلة گذارديوسبه  بخشيدن عطاياي روحاني يا هيات ثانوكبر به اي اشارهچ ينجا هيدر ا. گردند

الم كـ خـدمت   آنان از طريق يروحاناز رشد ه كبل )6: 1تيموتاوس 2چند وي اين كار را براي تيموتاوس كرده بود؛ 
  .گويد سخن مي

 يتسـلّ شـان  يا مـان يااو از  .باشـد  متقابـل  تكـ و بر يتسـلّ ه كد پرداز يمن امر يح ايبه توض در ادامهاو  12:1

 زيـ ز تيـ آهن، آهـن را ن «. دارد دوجو يروحان ياغن ،هاي بنا كننده جماعت ر همةد. ويمان يا نيز ازافت و آنها ي يم

ـ نكه پولس توج يو مهربان يبه فروتن). 17:27 امثال( »سازد مي زيدوست خود را ت يد، رون مريند، همچنك مي او د، ي
  . شود كمكن يسگر مقديد لةيوسبه ه كد يد نمي از آن برترخود را 

گـر  ياز ديخاطر نبه د ين امر منع شده بود، شاياز ا ياز روم گرفته بود ول ديداربه  ميمن بار تصيچنداو  13:1

ـ ه كاو آرزو داشت . طانيت شيضد لةيوسبه د يالقدس و شا م روحيلة دخالت مستقيوسبه د يشا ،مناطق در  يثمرات

نـد،  ك يصحبت مل يانجدر  ثمر او از اينجادر . بيابد گريد يها تان اميدر م و همچنين روم غيريهوديان ساكن انيم
در ايمان اسـتوار ايشـان   ان روم يحيمس ديدن ،هدف او ،12 و 11 اتيدر آ. شود يمشاهده م ية بعديه در دو آكچنان

   .اند شدهد يح صيمس يبراوري روم در پايتخت امپراته كند يرا بب ييها ند جانك يآرزو م اينجادر  ذكر شده، ولي

بـراي  شـفاي كامـل   . را دارد ايـ اجات دنياحت ترين دستي پر براي پاسخ به ضروريح را دارد، يه مسكهر  14:1
سازد  ملزم مين امر او را يا. دبا خدا را دار يابد شاديمانت و ضم؛ جهنّ يفرار از ترس ابد ي برايراه ؛بيماري گناه

و  نمـا يكح- دانشسطح هر  بااز هر طبقه و  ها تمام انسانو  -انيبربر-ها  فرهنگ همةمردمان به  را خوش خبركه 

 يبرا ).15:1( »!ون هستميمن مد« هكگفت  مياو . ديد در اين مورد خود را شديداً ملزم ميپولس . برساند -جاهالن

چنان كه از اين . ل را در روم بشارت دهديانج ،ردهكعطا  وه خدا بدك يقدرت تمام ابتا  آماده بود او ن،ين ديا يادا

خـوش پاسـخ مثبـت داده     بـه خبـر   زيرا آنان از قبـل  ،داران روم نبود مانيا راجع بهمطمئناً  موضوع نياآيد آيه برمي

  .بشارت دهد ستنديزيم بزرگ شهر آن ه درك يمانيا يب يها تبه ام بودند، بلكه او آماده بود
  

  )17-16:1( ليانج تعريف) ب

 يابـر ته ببرد، هر چند پيام انجيـل  متمدن و فرهيخخوش خدا را به روم  ه خبركنياز ا عار نداشتپولس  16:1

 يبـرا  تت خداسقول يـ ه انجكدانست  يرا ميز ،شد محسوب ميحماقت  انيوناني برايلغزش بود و  سنگ يهوديان

ن يا. دهد يتش نجات مقو لةيوسبه مان آورد يه به پسرش اكس را ك  خدا چگونه هركه دهد  ينشان م يعني ،نجات
  .گيرد را دربرميان يوناني همو  انيهوديهم  ي،مساو طوره قدرت ب
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در . تحقـق يافـت  اعمال رسوالن  مربوط به دوراندر  يخيتار از ديدگاه ،يونانيهود و پس يبراي اول ترتيب 
شـان  يابـه  ها  ته قبل از امكم يستي، ملزم نميداران يهودي يعنيخدا  سابقنسبت به قوم  يجاودان يدما تعه كه حالي

همـه   يبـرا نيـز  شـارت  م و زمـان ب ايند و پك ياساس رفتار م كيها بر  تان و اميهوديبا  خدا امروزه،. ميبشارت ده
  .سان استكي

تأمـل  آمده، براي درك معني آن انـدكي  ن رساله ين بار در ايلاو يبرا عدالت لمةكدر اين آيه  كه از آنجا 17:1
  .گيريم در نظر ميآن را  سه كاربردفقط  ما يول ار رفتهكد بيجد مختلف در عهد چند معنيبه لمه كن يا. مينك يم

همواره آنچه درست، عدل، مناسب و هماهنگ با ه كرود  مي اركخدا ب توصيف آن ويژگي يلمه براكن يا، اول
ا اشتباه در ي يعدالت بي ،يچ ناراستيه هكاين يعنيم خدا عادل است، يگو ي ميوقت. دهد ديگر صفات او است انجام مي

  .ستياو ن
 او. اشـاره داشـته باشـد    ديـن  بـي  ارانكـ عادل شـمردن گناه  رفتار وي در جهتتواند به  مي خدا عدالت ،دوم

تمـامي شـرايط و    نژاد انسـان،  گناه بي نيجانش به عنوان يسيرا عيو همچنان عادل بماند ز بكندار را ك نيتواند ا مي
  .الزامات عدالت الهي را تأمين نمود

فراهم اند  مان آوردهيه به پسرش اك يسانكهمه  يه خدا براك اشاره داردكاملي گاه يباالخره، عدالت خدا به جا
را خدا يعادل هستند ز ييه گوكشود  مي ند چنان رفتاررندا يخود عدالتدر ه ك يانبا كس). 21:5تيانقرن2(كرده است 
  .ودش ميح به حساب آنها گذاشته يعدالت مس. نديب مي حيت مسياملكآنها را در 

ـ آ مي به نظر يباال باشد ول يمعنا سهتواند به هر  مي ست؟ اگر چها نهاياز ا كيدامك 17ه يعدالت در آ يمعن د ي
  .اشاره داردمان يا به وسيلهاران كعادل شمردن گناهبراي وه او يه مخصوصاً به شين آيعدالت خدا در ا

 استمجازات گناه  لزممست ه عدالت خداكد يگو مي ل به ماياوالً، انج. شده است آشكارل يعدالت خدا در انج
ـ مه او راعدالت  الزاماته محبت خدا، كم يشنو ميسپس  يول. باشد ميو مجازات گناه، موت   او پسـر . دسـاز  مـي  اي

الزامـات   حـال چـون  . بپـردازد امـل  ك جريمه آنها را به طوررد و ياران بمكن گناهيجانش به عنوانرا فرستاد تا  خود
  .نجات ببخشدعادالنه اند  همند شد ح بهرهيار مسكه از كرا  يسانكه تواند هم مي او، تأمين شده خداعدالت 

از  )1(: باشد زير يتواند به معان مي مانيمان تا اياز اعبارت . مانيمان تا ايشود از ا مي شوفكمعدالت خدا 
تواند  مي معني اخير .رآختا  ابتدامان از يابه  )3( ؛گريدرجه د تامان ياز ااي  از درجه )2( ؛مان مايا تاخدا  امين بودن

براي كسـاني اسـت كـه در پـي بـه       و نه شود اعمال داده نمياساس  رعدالت خدا ب. ين معني ممكن باشدتر محتمل
ـ ا. شـود  مي مكشوفمان يا بر اساس اصل دست آوردن يا داشتن شايستگي آن هستند، بلكه تنها امالً بـا  كـ  نكتـه ن ي

آن را  تـوان  مـي همچنين  هك »ست خواهد نموديمان زيعادل به ا«: دمطابقت دار 4:2حبقوق  قانون الهي مذكور در
  ».خواهند كردست يمان، زيابه  شمرده شدگان عادل« :اين گونه درك نمود

 بـه طـور  را  ياصـل  اتكـ از ن يند و بعضـ ك ي ميان، پولس موضوع رساله خود را معرفيروم اوله يآهفده در 
 سؤال جواب »از دارند؟يل نيبه انج ها انسانچرا «ند، ك مي د را مطرحن سوال خوياو سوم حال. نمايد بيان مي خالصه

 يرا در پـ ي چهار سـوال فرعـ   جوابن يا يول. شده هستندشان بدون انجيل گميا زيراه كن است يبه طور خالصه ا
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ه كـ  گرايـاني  ا اخالقيآ) 2( ؛)32-18:1( ؟ندهست شدهم، گاند دهيشنن ل رايام انجيپ هرگزه ك پرستاني بتا يآ) 1: (دارد
ان يهودي يعني خدا سابقا قوم يآ) 3( ؛)16-1:2( شده هستند؟غيريهود، گمهود و چه ينگارند، چه ا مي خود را عادل

  ).20-9:3( شده هستند؟ا همه مردم گميآ) 4( ؛)8:3-17:2( شده هستند؟گم
  

  )30:3-18:1( ليبه انج ياز جهانين) پ

ه آنهـا  كـ ن اسـت  يجواب ا »ها به انجيل نياز دارند؟ چرا انسان« كهيابيم  را مي الجواب اين سؤنجا يدر ا 18:1
هـر  شـود بـر ضـد     مـي  شوفكغضب خدا از آسمان م كهنيا نيز ، وشده و از دست رفته هستندگم انجيلبدون 

ـ  .دارنـد  ميشـان بـاز  ستنادر يناراست و زنـدگ  روشدر  را يه راستك يمردمان شرارت غضـب خـدا چگونـه     يول

 خباثـت  يهـا  هـوس  به )24:1(شان  يكشان را در ناپايخدا ا. مده استآواب در خود متن ج كيشود؟  مي شوفكم
خ بشـر وارد  يتار دراوقات  يه خدا گاهكقت دارد يز حقين امر نيا يول. كند مي تسليم) 28:1( و ذهن مردود) 26:1(

سدوم  ي، نابود)7شيدايپ( فانمثال، طو يبرا؛ و خشم خود را در برابر گناهان انسان نشان دهد يتيتا نارضا ودش مي
  ).32:16اعداد( راميان و ابتدا ،قورحمجازات ، و )19شيدايپ( و عموره

 پـولس نشـان   »هسـتند؟  و دور از نجـات  شـده گماند  دهيشننل را يام انجيه تا به حال پك پرستاني بت ايآ« 19:1
ـ ره داك يرنو به خاطره كند، بلره نداك شناختي به خاطرنه  ،همين طور استه دهد ك مي . نـد كن مـي رد  آن را يند ول
از اي  اشفهكشان را بدون ميخدا ا. ظاهر شده است شانيبه اتوان از آنها خدا را در خلقتش شناخت  مي هك ييزهايچ

  .نگذاشته استخود، 

و  يقوت سرمد :ت بوده استيهمه قابل رو يبرا خدا يدنيناد ويژگي، دو عالمنش ين آفرياز ححتي  20:1

بـه  ت خـدا  يشخصـ  و بيانگر ت استيا الوهي يذات اله ي، به معناار بردهكنجا بيه پولس در اكاي  لمهك. اولوهيتش
ـ اولوه. او اسـت ي ذات ازلي و تياولوه به جاي واپر جالل  صفات و نشان دهنده الوجود بودنش واجب جاي ت او ي

  .شوف بودكم
د، يبا نگـاه بـه خورشـ   . ازمند طراحينطرح  و ازمند خالق استيخلقت ن: ن جا واضح استيبحث در اموضوع 

  .هست ييه خداكتواند بداند  مي يسكماه و ستارگان هر 
خلقـتش بـه   در خـدا، خـود را   . ندارنـد  يشان عذريا :ن استيا »؟چه پرستان پس بت«كه سئوال اين جواب 

ردن كـ رد  بـه خـاطر   مردمـان ن يبنـابرا . نـد ا هاشـفه او نشـان نـداد   كماين به  جوابيچ يآنها ه يرده ولكشان ظاهر يا
 هكـ چيزهـائي  بـه   نسـبت شـان  يا يمـان يا بـي  به خـاطر ه كشوند بل نمي ومكمح اند نشناخته ه هرگزكاي  دهنده نجات

  .درباره خدا بدانند توانستند مي

را اعمالش او تمامي  يو برا ردندكد نيتمج چون خدااو را ، شناختند ق اعمالشياز طرهر چند خدا را  21:1

ديـدن و   ييجه توانايگر سپردند و در نتيان ديخدادرباره  باطل هاي و فلسفه خياالته خود را به كبل شكر ننمودند،
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ـ د يينند، توانايبب خواهند نمي هك يآنان ».ار نور استكرفتتن نور به منزله انينپذ«. درست را از دست دادندفكر ت دن ي
  .دهند مي را از دست

 يشـتر در حماقـت و نـادان   يشتر مغرور شـدند، ب يش بيخته خوخود سا يها يدر آگاه ها انسانهر چقدر  22:1
ل بـه  يآنها در آن واحد تبد؛ نندك مي ه شناخت خدا را ردكاست  يسانكانگر يشه نمايهم ويژگين دو يا. غرق شدند

  .شوند مي حمفتض ير قابل تحمل و نادانانيغ ييها احمق

 او بـا . بـود  از ابتـدا داراي نظـم اخالقـي واالئـي    ، تر نييپا اي گونهافتن از يامل كت يبه جا »انسان اوليه« 23:1
ن يـ ل اكـ . گسـترش داد  هـا  ، انحطاط و حماقت خود را تا پرستش بتاليتناهي و يقيحق ،غيرفاني يخدارفتن ينپذ

  .داند ند و آن را دروغي بيش نميك مي امل انسان را ردكه تيمتن، نظر
سر بـاز  زنده  يپرستش خدااز ي وقتانسان . داشته باشد دنيپرست يبرا يزيد چيو بااست  يمذهب فطرتاًانسان 

ر يساين به . سازد مي وانات و حشراتيانسان، پرندگان، حل كو به شبراي خود  از سنگ و چوب ييان، خدازند مي
 هكـ شـود   ي ميزيه چيشبه انسان كد يداشته باش به خاطرو . وانات و حشراتيانسان، پرندگان، ح: دينكتوجه  ينزول

. دگـرد  مـي  تـر  ز منحطياو ن اخالقياتد، وش مي دهيشكاو به انحطاط  يت برايوم اولوههر اندازه مفه. پرستد ميآن را 
. نـد ك يتواند هر طور بخواهـد زنـدگ   مي كهد نك مي احساس به راحتي در آن صورت، باشدانسان حشره  يخدا اگر

انسـاني  . پرستد مي هكنگارد  ا مي يا چيزي يسكاز  تر پايينه پرستنده معموالً خود را كد يداشته باش به خاطرن يهمچن
  !يابد تر از مارها مي در اين حالت جايگاهي حقيرانه خدا آفريده شده، كه به صورت و شباهت

ـ ببه وضوح پولس . ندك مي را پرستش ديوها درواقعد، پرداز مي ها بتبه پرستش  انساني وقت كـه  نـد  ك مـي  اني
  ).20:10تيانقرن1(د شو مي تقديم هاويه به دكبه خدا بلنه  ،نندك ي ميربانق ها بت يبرا ها ه امتك ييزهايچ

، بـه  )24:1( م نمـود يتسـل  يكشان را بـه ناپـا  يااو . تسليم نمودرا  هـا  انسانه خدا، كسه بار گفته شده  24:1
  .ودب ها انسانت يل شخصكگر، غضب خدا بر ضد يان ديبه ب). 28:1( و به ذهن مردود) 26:1( ثيخب يها هوس

و  ي، شهوت، فاحشگيزنا، هرزگ مانند يجنس يها يكشان را به ناپايشان، خدا ايها ث دليدر مقابل شهوات خب
را خوار  دخو يها بدن كه با آنشده  يل به افراط در روابط جنسيشان تبديا يبرا يزندگ. ردكم يتسل... يگريروسپ

  .سازند

 تـرك  هـا  دروغ بـت  يقت خدا را بـه جهـت  ه ابتدا، حقك ن بوديا به خاطرخدا  به وسيلهشدن  تسليمن يا 25:1
ـ از  يريوپرست تصـ  شخص بت. از خدا نيدورغ اي نشانه و دورغ استبت، . ردندك پرسـتد و   مـي  را مخلـوق  كي

  .نيباشد و نه توه مي يابد سته حرمت و پرستشيشاكه ند ك ي مياحترام بي ن ويتوه يخالقن به يبنابرا

بـاز   زنـان همجـنس  . م نمـود ينسان خود تسلبا همج يشان را به اعمال جنسيا ال مشابه، خدين دليهم به 26:1
  .چ عار هم نداشتنديردند و هكجاد ينامعمول با هم ا يشدند، و روابط جنس
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قه ارتباط يگرداندن از طر يبا رو. نابهنجار خود يردهاكار شدند آنهم در اثر عملكل به لواط يمردها تبد 27:1
ـ . اران شدندكل به لواط يگر مردها سوختند و تبديرده بود، مردها از شهوات خود با دكه خدا مقرر ك يازدواج  يول

شـان را مثـل تـار    يو احساس گناه ا ي، انحرافات اخالقها مرض.ز اثر گذاشتيشان نيشان در روح و بدن ايگناهان ا
بشـود و از آن آزاد شـود    يگناهن يب چنكتواند مرت ي ميسكد يگو مي هكرا اي  دهين امر، عقيا. ردكاحاطه  يتوبكعن

  .ندك مي را رد
ق يـ طر كيـ گـر هـم   يد يبعضـ  يمرض شناخته شده است و برا كي به عنواندر روزگار ما  ييهمجنس گرا

الم خدا ك به وسيلهنند بله كا را قبول نيدن يذهن يها يه داوركد مواظب باشند يان بايحيمس. يشروع و متناوب زندگ
نهـا در عهـد   يو در ا) 13:20 ،29:18 يـان الو( ن گناه با مجازات مرگ همـراه بودنـد  ياق، يدر عهد عت. ت شونديهدا
تاب مقـدس از همجـنس   ك). 23:1 روميان(اند  ق مرگ خوانده شدهيشوند، ال مي بكن گناه را مرتيه اك يد آنانيجد
رده بودنـد  كـ ان يـ غه لواطـان ط كـ  ييجا يعنيسدوم و عموره  يه نابودكبرد  مي نام يگناه جد كي به عنوان ييگرا

  ).25-4:19شيدايپ( ن امر استيبر ا يتوسط خدا گواه
رده و بـه  كـ اران از همه گناهانشان توبـه  كن گناهيز در بر دارد اگر ايان نيهمجنس گرا يل بخشش را برايانج

ق يـ رتواننـد بخشـش را از ط   مـي انـد   افتـاده  يعين گناه فجيه در چنك يانيحيمس. اورنديمان بيح ايمس يسيخداوند ع
ه از كـ  يسـان كهمه  يبرا ييگرا از همجنس ياملك ييرها. آورند به دستآن  كاعتراف و بازگشت از گناهشان و تر

  .ت استيحائز اهم يلين موارد خيثر اكدر ااي  مشاوره كمك. نند وجود داردك مي الم خدا اطاعتك
 آور د تعجبين نبايا. دارند ييگرا نسبت به همجنس يعيطب يليمردم به نظر تما يه بعضكن امر درست است يا

 يگناه فساد اخالق. و شرورانه است ين اعمال انحراف جنسيرده انسان قدر به چنكعت سقوط يطب كه باشد، از آنجا
ردن در برابـر  كـ ومـت  االقدس و قـدرت مق  روح. ب شدن آن استكم و مرتيه تسلكشود بل يش به آن نميشامل گرا

ـ ان قـرنتس در ا يحياز مسـ  يبعضـ ). 13:10تيان قرن1( دهد مي ندارانمايرا به ا يروزيوسوسه و در آخر پ ن اعتقـاد  ي
  ).11-9:6تيان قرن1( آنها ندارد يق زندگيبه توبه و بازگشت در طر يازين ييگرا ه همجنسكردند ك ي ميزندگ

ا يـ فظ خالق، حـا  به عنوان يداشتن خدا در دانش خود سرباز زدند، و نه حت به خاطراز  ها انسانه كچون 28:1
ق از يعم يه شناختين آيا. ال شرارت شوندكگر اشيب دكشان را به ذهن مردود واگذاشت تا مرتيز ايرهاننده، خدا ن

اراده  به خاطره كشان نبود بلين امر به خاطر خود ايل ايدل. دهد مي به دست ها انسان يشات نفسانيامل بزرگ گراكت
شـان چنـان در   يه اكست يشان نيامل اكبر ت ين امر گواهيگاه دارند، اخواستند خدا را در دانش خود ن نمي نهاآآنها، 

حات و يه آنها خواسـتار توضـ  ك اين است به خاطرن يه اكبل. رنديه نتوانند خدا را بپذكدانش خود غرق شده باشند 
شـان  ي، پس اهست ييه اگر خداكدانستند  مي آنها. نندكامالً حذف كه بر اساس آن بتوانند خدا را كبودند  يهاتيتوج

  .نسبت به او مسئول هستند ياز لحاظ ذهن

 گانـه نسـبت بـه خـدا    يات انسـان ب يه جزو خصوصكآمده است  يگرياه از گناهان ديس يستينجا، ليدر ا 29:1
او در . انجام دهد يارها را تفننك نيه او اكنيست، نه فقط اا نهايپر از ا ين انسانيه چنكد يتوجه داشته باش. باشند مي

زنا،فحشـا و  ( 2ي، انحرافـات جنسـ  )يعـدالت  يب(ي ناراست: ستنديه به وجود انسان سازگار نكند ك مي ستيز يگناهان
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ت ياذ يآرزو( ، خباثت)شتريتن بشدا يآز، آرزو( ، طمع)رانهيشر يهاراك( ، شرارت)ير مشروع جنسيگر طرق غيد
ـ )گـران يحسود نسبت به د( ، پر از حسد)تنفر و انزجار: گرانيو آزار د  ير قـانون يـ و غ يشـتن عمـد  ك( ر از قتـل ، پ

 ركـ ، پـر از م )ش، دعـوا و مبـارزه  كشـم ك( ، پر از جـدال )اتيگر جنايب شدن دكت و مرتيدر عصبان يگران، حتيد
  ).تينه، تنفر و سونيك، يتلخ(ي ، پر از بدخوئ)يله گريو ح ي، حقه بازياركبيفر(

گران به يه راجع به دك يسانكح، يافترا زدن صر( انيبت گوي، غ)ردنكعه درست يافترا زدن و شا( غمازان 30:1
 بـران ك، مت)ن و تهمتيتوه( نندگانك، اهانت )ه از خدا متنفر هستندك يسانكاي( ، دشمنان خدا)نندك مي صحبت يبد
، نـا  )از شـرارت  يگـر يد هـاي  لكسـاختن شـ  ( ، مبدعانِ شـر )، اغراقييخود نما( ، الفزنان)خودخواه و خودپسند(

  ).نيه اقتدار والديان عليطغ( نيعان والديمط

، رفتارها، ن عهدهاستكش( وفا بي ،)يو بدون شناخت و آگاه يرت ذهنيو بص يحان.د ريمبود دك( فهم بي 31:1
 يو تعهـدات  يعـ يطب يردن بدون در نظر گرفتن الگوهاكعمل ( الفت بي ،)شيردن بر طبق هدف خوكو رفتار  ها قول

  ).ينه توز و بدون دلسوزيك ،اركتيجنا( رحم بي ،)دارند ين الگوها در پيه اك

و ) 27، 26:1( زننـد  ي مـي ه انحرافـات جنسـ  كـ  يو آنان) 24:1( نندك مي افراط يه در روابط جنسك يآنان 32:1
زهـا غلـط   ين چيه اكداشتند نه فقط  يدانش ذات) 31-29:1( شوند مي بكست شده را مرتيگر گناهان ليه دك يسانك

ـ  يشتر در پيده خداست بهر حال آنها بين عقيه اكدانستند  مي آنها. هستندز يه مستوجب مرگ نكهستند بل و  يعقالن
دسـت بـر    ييخـدا  بي رد تا ازكمنحرف ن ين افعاليشان را از چنين امر ايا يول. ن گناهان بودنديجلوه دادن ا يمنطق
شـان  يدر گنـاه بد  يتكن شـرا يشدند و احساس خوش از چنـ  ين اعماليچن كيگران شريقت آنها با ديدر حق. دارند

  .دست داد
  

  خبر از انجيل پرستان بي نكاتي در باب بت
 تيـ ومكسـت؟ مح يگـم شـده هسـتند چ   انـد   دهيل را نشنيه هرگز انجكنان يا بد ديپس جواب خدا به سئوال آ

شـان  يآن، ا يبـه جـا  . ردندكن يرده است زندگكشان عطا يه خدا در خلقت بدك يه آنان با نوركن است ينان ايد بي
  .ردندكثمر رها  بي پست و يجه خودشان را به زندگي، و در نتاند ت پرست شدهب

ه او بـتش را  كد ينكتصور . دينما مي ستيند زك مي ه خدا عطاك يه با نوركد ينكن را تصور يد بي فرد كي يول
  شود؟ مي سپس چه .رود ي ميقيحق يخدا يسوزانده و در پ

  .نه وجود داردين زميدر ا يمانداران انجليان ايم در ميدو نوع تعل
ـ نـد، خـدا، نـور انج   ك يافر با نور خدا در خلقت زنـدگ ك كيه اگر كمعتقدند  يبعض . فرسـتد  مـي  ل را بـر او ي

سپس خـدا  . اد خدا آمديو صدقات او به  ها دعا. طلبد مي او خدا را. ر شودكتوان ذ مي مثال كي به عنوانوس يليرنك
  ).14:11الاعم( ديرا به او بگوافتن ينجات  يپطرس را فرستاد تا چگونگ
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ار كعـت آشـ  يند چنانچـه او خـودش را در طب  كواحد و زنده اعتماد  يبه خدا يه اگر انسانكگران معتقدند يد
ب در جلجتـا او را نجـات   يصـل  يح بر رويار مسك به خاطررد، خدا يل بميام انجيدن پيقبل از شن يساخته است، ول

ـ  يزيح چيار مسكراجع به  خود ياگر چه انسان به خود. خواهد داد  يا او را اگـر بـه و  كـ خـدا ارزش   ينمداند ول
ـ ه اكـ  يآنان. ند، نشان خواهد دادكافت يتواند آن را در مي هكند و به نور او كاعتماد  انـد   ردهكـ دگاه را حفـظ  يـ ن دي

هـا و   ودنكـ هـا،   ه چگونه او هنـوز احمـق  كنيمردم قبل از جلجتا و ا يق نجات خدا است براين طريه اكند يگو مي
  ).2انيروم( دهد يرند را نجات ميم مي ص دادنيتشخ ياز برايه قبل از سن مورد نك هايي ن بچهيهمچن

ـ ليرنكمـورد   به وسيلهتواند  مي دگاهين دياول در  يمتـر ك يهـا  تيـ دگاه حمايـ ن ديدومـ . ت شـود يـ وس حماي
شـرفت  ياز پيـ دگاه، نيـ ن دين ايو همچن) عصر حاضر( حيام مسينه مرگ و قيمقدس دارد خصوصاً در زم هاي نوشته

  .دينما مي فيرا تضع يت بشارتيفعال
 يسانكگردد،  ميحاال او به دسته دوم مردم بر. از دارنديل نيشده هستند و به انجافران گمكه كپولس نشان داده 

ق اخـال ( ن اخـالق ينجا دراد راجع به معلمـ يه پولس رسول در اكم يما معتقد. شان مورد بحث استيت اصليه هوك
ـ آ. ها ان و چه امتيهوديپندارندع چه  مي ه خود را عادلكند ك مي صحبت) انيگرا ه آنهـا  كـ دهـد   مـي  ه اول نشـان ي

آنها خودشان همان گناهـان را   ي كهدر حال( ردندك مي ومكگران را محيه رفتار دكبودند  يانِ عادل پندارياخالق گرا
 صـحبت  هـا  ان و هـم امـت  يـ هوديه پولس هم راجع به كدهند  مي نشان 15و 14،12،10،9ات ي، آ)شوند مي بكمرت
 هـا  ان و چـه امـت  يهوديان عادل پندار چه يا اخالق گرايآ: ن خواهد بوديمه دادگاه اكن سئوال در محيبنابرا. ندك مي

  !شده هستندبله، آنها هم گم: ن استيجواب اهمان طور كه خواهيم ديد هم گم شده هستند؟ و 

شان با فرهنگ تـر، بـا سـوادتر و    ينند و خود را از اك مي نان اشارهيد بي ه بهكتند هس يسانكن دسته دوم يا 1:2
ـ آنهـا ن  ي كـه نند، در حـال ك مي ومكرفتار فاسد شان مح به خاطرنان را يد بي آنها. انگارند مي متمدن تر  يقـ يز از طري

نـد  يگـران را بب يرات ديتواند تقصـ  مي ردهكانسان سقوط . ار بودندكشتر گناهيد بيافانه تر به همان اندازه و شاكموش
نـد  كگران را قضـاوت  يتواند گناه د مي ردهكه انسان سقوط كقت ين حقيا يول. نديب مي ه در خودشكشتر از آنچه يب

دن زن او توسط يه دزدكدانست  مي ن راياگر انسان، ا. داند مي ن درست و غلط رايب يها ه او تفاوتكدهد  مي نشان
ـ يبنـابرا . خطا است يگريدن زن دياو هم دزد يه براكدانست  مي ديگر خطا بود پس بايد يسك  يسـ ك ي كـه ن، وقت

خـود را بـه    يزنـدگ  يچ عذرياو بدون هند ك مي ومكگران را محيآن د به خاطره كشود  مي بكرا مرت يهمان گناه
ه كـ د يـ ق گـرا بگو اخـال  كيـ چنانچـه  . نان برابر استيد بي گناهان مردمان با فرهنگ لزوماً با گناهان. ان خواهديپا

  :ديداشته باش به خاطرق را البته ين حقايد ايب نشده است، باكتاب را مرتكگناهان داخل 

  .آن گناهان است يب شدن همگكاو قادر به مرت. 1

  )10:2وشعي( ار استكم، او در قبال همه آنها خطا كح كيستن كبا ش. 2

الم كـ در  هـا نيب آنهـا نشـده و ا  كعمال خود مرته هرگز در اكر خود شده است كدر تف يب گناهانكاو مرت. 3
  ).28:5يمت( ز معادل زناستيه نگاه شهوت آمكم داد يمثل تعل يبرا يسيع. اند خدا منع شده
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 م خـداو پـولس رسـول ادامـه    كـ است از ح يتاج دارند درسيان خود پسند به آن احيه اخالق گراكآنچه  2:2
بر  ين داوريا. خدا برحق است يداوره كن است يته اكن نياول. هدد مي ارائه 16-2ات ين درس را در آيدهد و ا مي
 يزيـ قت و نـه چ يقت است، تماماً حقيه حقيم بر پاكن حيه اكبل. ستين يا ضمنيناقص و ، مير مستقيه شواهد غيپا
  .گريد

 بكـ ه خودشـان مرت كـ  يهمان گناهان يگران را برايد ي كهآنان يز است براير قابل گريم خدا غكدوماً ح 3:2
. شـود  نمي ده شده خودشانيگران باعث آمرزيردن دكوم كشان در محيا ييت و توانايظرف. نندك مي ومكشوند مح مي
  .ندك مي ن تريت خودشان را سنگيومكن امر محيقت، اين حقيدر ا

، ياسـت بـر مهربـان    يكمـدر  به عنوانن صبر يا. ندك مي اوقات صبر يم خدا بعضكه حكم يآموز مي سپس 4:2
صـبور اسـت   . ا. نه نسبت به گناهانشان يم است ولياران رحكه او در قبال گناهك يعني يمهربان. حلم او و يصبور

و  ينه دائميكاست در مقابل  يو يشتن داريحلم او، خو. اندازد مي قيار را به تعوكشرارت انسان گناه يداور يعني
 يشود انسـان را بـه سـو    مي دهياو د يها مت، حفاظت و نعيخدا، چنانچه در نگهدار يمهربان. ز انسانيآم كيتحر
  ).9:3پطرس 2( نندكند و توبه يايه همه بكشود بل كهال يسكه كخواهد  نمي او. شاندك مي توبه

ر كـ ض تفين تعـو يا. ردنك كق مخالف گناه سلويردن از گناه و در طركرو به رو شدن و بازگشت  يعنيتوبه 
نشان دهنـده  ) توبه( ن امريا. شود مي در عمل مشخصاش  جهينتشود، رفتا رانسان عوض شود و  مي ه سببكاست 

توبـه  . است يت عقالنيموافق كيشتر از يب يزين چيا. نار خدا بر ضد گناه قرار گرفته استكه انسان در كن است يا
ن ك مي وجدان منع گناه مرا احساس«: نوشته است وتونيجان نند، چنانچه ك مي ريز درگياز گناه، وجدان شخص را ن

  ».ار دارديو در اخت

 ج در اثـر گناهـان متعـدد جمـع    يه به تـد ك اين استم يموز‹ مي م خداكه ما راجع به حك يزين چيچهارم 5:2
 رين امر به تصـو ينند همانند اك مي رهياران را غضب خدا را ذخكار بودن گناهكپولس سخت بودن و ناتوبه . شود مي
ن قصـر طـال و نقـره در    يا يول. از نقره و طال هستند ياختن قصرردن و سك يآور شان در حال جمعيه اكشد ك مي

 شـود چـه خواهـد شـد؟     مـي  ظاهراش  يد داوريو در مقابل تخت سف يه غضب خدا باالخره در روز داورك يروز
 يعدل بي ايچ تعصب يده خواهد شد بدون هيامالً عادالنه دك يبه طورخدا  يداور، در آن روز)! 15-11:20اشفهكم(

  .ها انساناز انواع  يكي در قبال

ـ . سباشـد  مـي  سكـ خدا بر طبق اعمال هـر   يه داوركند ك ي ميآور ادي، پولس به ما يه بعديدر پنج آ 6:2  كي
توانـد   مـي  او). ببالـد ( ندكه يكخود ت يا نژاديو  يتيتواند به طبقه مل مي او. ندكخود فخر  يتواند به مهربان مي انسان

اخالق و رفتار خـود   به وسيلهاو  يولاند  بوده يياو مردان خدا يه خانواده اجدادكقت را مد نظر قرار دهد ين حقيا
  .باشند مي ننده حق اوكن يياعمال او تع. زهاين چيدام از اكچيشود و نه بواسطه ه ي ميداور
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 اعمـال را  به وسـيله ه آنها نجات كم ينك يريجه گيه نتكم، راحت است ينك يرا با هم بررس 11-6ات ياگر ما آ
 سبكات جاودان ين حيدهند بنابرا مي انجام يه اعمال خوبك يسانكند يگو مي نهايه اكد يآ مي به نظر. دهند مي ميتعل
  .ندينما مي

تـب  ك يهـا  ثر قسمتكا يها نصورت شهادتيرا در ايرا بدهد، ز ين معنيتواند ا نمي ه متنكواضح است  يول
ه نجـات فقـط بواسـطه    كـ ند يگو مي ها ن شهادتيچون ا. ردكب خواهد يذكارا تكمقدس را درباره آموزه نجات آش

ه شاهد بر آموزه نجـات فقـط از   كد هستند يمتن در عهد جد 150ه كد يگو مي چفر. شود و نه اعمال مي مان عطايا
ن شـهادت قاطعانـه را   يه بتوان چنـ كشود  نمي افتيمتن  كي يم حتينك كمنصفانه در ي كهوقت. مان هستنديق ايطر

  .ندكنقض 

شخص تولـد تـازه    ي كهه اعمال خوب تا زمانكم يد بفهميم؟ اول باين متن را بفهميم ايتوان مي پس ما چگونه
ه اعمال خدا را بـه جـا   كم يد انجام دهيبا ياركماچه : دنديپرس يسيمردم از ع ي كهوقت. شوند نمي ند شروعكدا نيپ

ـ اوريمـان ب ياو فرسـتاد، ا  هكـ س كـ ه به آن كن است يم؟ او جواب داد، عمل خدا ايآورده باش ). 29، 28:6وحنـا ي( دي
اورد و مـا  يـ مانن بيح ايمس يسيه به خداوند عك اين استتواند انجام دهد  مي نفر كيه ك ين عمل خوبين اوليبنابرا

ن اگـر  يبنابرا. ابدي مي آن نجات به وسيلهه شخص كست يسته نيعمل شا كيمان يه اكم ياد داشته باشيد دائماً به يبا
وم كـ گناه مح). 6:64عيا اش( شوند مي دهيملوث د يشان همانند دستماليا ياعمالشان شخص به وسيلهافتگان يننجات 
شـان بـر درجـه    يعالوه بر آن، اعمـال ا ). 18:3وحنا ي( خداوند است به عنوان يسياوردن به عيمان نيشان، ايگننده ا

  ).48، 47:12لوقا( گذارند مي ريشان تاثيت ايومكمح

تواننـد چنـان اعمـال     نمي چه خواهد شد؟ مطمئناً آنهااش  جهينت ،شوند ياران، برطبق اعمالشان داورماندياگر ا
بـوده   آلـود  شان قبل از نجات گناهيا يارهاك يتمام. نندكسب كآنها بتوانند نجات را  به وسيلهه كداشته باشند  يكين

آن  بـه وسـيله  ه كابد يشان بيدر ا يزيواند چت نمي حاال خود خدا. رده استك كح، گذشته را پايخون مس يول. است
 يماً اعمالونه لز؛ اند ردهك كيانجام اعمال ن ه، و شروع باند افتهينجات  يك بارشان يا. ندكوم كشان را به جهنم محيا

جه نجات يشان در نتيا كياعمال ن. نديب مي نها راآه خدا ك يكين يه اعمالكشوند بل مي دهيد يويدنه با چشم ك يخوب
 يشـان بـرا  يشـده و ا  يشان بـاز نگـر  يح، اعمال ايمس يدر مقابل مسند داور. يعقالن يلي، و نه به دالاند د آمدهيدپ

  .رنديگ مي خدمت وفدارانه خود پاداش يتمام

 يات جاودان را به آنانيه خدا حكد يگو مي بر طبق اعمال خواهد بود، پولس يه داوركن امر يح ايدر توض 7:2
ن معنا ين بديح داده شد، ايتوض چنانچه االن. رام و بقا هستندكا و طالب جالل وكيبر در اعمال نه با صكخواهد داد 

. خواهد بـود  يگريل دين انجيه اك. وكيدادن اعمال ن صبرشان در انجام به خاطرنند ك مي دايه مردم نجات پكست ين
. ندك يزندگ» وكين« نگونه يتواند ا يي نمس بدون قدرت آسمانكچيرده است و هكن ين زندگينچنيعتاً ايس طبكچيه

ه كـ  قتين حقيا. افته استيمان نجات يق ايض از طريف به وسيلهحات، مطابقت داشته باشد ين توضيه با اكس كهر
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 يه وكـ دهـد   مـي  نشان او يت زندگيل ماهك. افته استيه او تولد تازه كدهد  مي رام و بقا است نشانكاو جالل و ا
  . است توبه نموده بازگشت كرده

ـ انگر بدن قيه نماك يي، بقا)44:5حنا وي( ديآ مي خدا يه فقط از سوك يرامكاست، ا يجالل آسمان ياو در پ ام ي
س پطـر 1( است يب نشدنير و تخريل ناپذي، تحليه فاسد نشدنك ي، ارث آسمان)54، 53:15تيان قرن1( رده اوستك

4:1.(  

 او را در خـود مجسـم دارنـد، عطـا     يبه سو ازگشتبه شهادت تجربه ك يسانكات جاودان را به همه يخدا ح
ن يه ما در حـ كاست  ين ثروتيا. ان امده استيد سخن به ميدر عهد جد يات جاودان به طرق مختلفيحاز . ندك مي

ـ  يه در آكاست  ين ثروتيا). 24:2حنا وي(ايم  ردهكافت يدر توبه و بازگشت بـدن   ي كـه نده از آن ما خواهد بـود وقت
شـود،   مـي  مـان عطـا  يا به وسيلهات جاودان ين حياگر چه ا). 22:6رومياننجا و يدر ا( مينك مي سبكافته را يجالل 

ات يـ مانـداران ح يهمـه ا ). 30:10مـرقس ( باشـد  مـي  زيـ وفدارانـه ن  يوابسته به پاداش زندگات ين حيوقتها ا يبعض
ـ ا. ند بودلذت بردن ازآن دارا خواه يرا برا يشتريش بيگنجا يبعض يخواهند داشت ول يجاودان  يزيـ چ يعنـ ين ي

ـ يات اسـت،  يـ ت حيفيكن يا. ه االن موجود استكن كت مميشتر از نهايب ه نجـات دهنـده در   كـ ات وافـر  يـ ح يعن
  ).27:1سيانولك( ح استيات خود مسين در اصل همان حيا. دهد مي آن را وعده 10:10وحناي

هسـتند، خشـم وغضـب را     ياسـت ع ناريـ ه مطكـ نند بلك ي نميه اهل تعصب هستند و اطاعت راستك يآنان 8:2
ه آنهـا  كـ بلاند  ل پاسخ مثبت ندادهيآنها هرگز به دعوت انج. نندك نمي اطاعت يآنها از راست. افت خواهند داشتيدر

ي ش و نـا اطـاعت  كشـم كانگر مبـارزه،  يـ شـان نما يا يزندگ. نندكمثل اربابشان اطاعت  يتا از ناراستاند  ردهكانتخاب 
  .اند افتهيشان هرگز نجات نيه اكن ك مي ناً ثابتن مطمئيا؛ بوده است) انيطغ(

ن يه اكنيند بجز اك يرار مكنندگانشان تكده خود را راجع به دو نوع اعمال و اعمال يحاال پولس رسول عق 9:2
  . ندك مي وس جلوهكار را معكن ياو ادفعه 

ـ  مي نجا دوباره الزميدر ا. ديشكشود، عذاب آن را خواهد  يب بدكس مرتكهر آن: باشد مي نيده بر ايعق م يدان
 يهستند از طرز رفتـار و تلقـ   يرونيب يحياعمال، توض. مان هستنديا بي بد و يانگر قلبيم اعمال بد نماينكه عنوان ك

  .شخص نسبت به خداوند در درونش

شان يه اكخواهد بود  يت و نوريخدا بر طبق مز يه داوركدهد  مي نشان يونانيهود و پس بر يعبارت اول بر 
ن يـ ن آنهـا در ا ين بودند، بنابرايده خدا بر زميه قوم برگزكت اول هستند از آن رو يان در مزيهودي. اند ردهكافت يدر

  .آمده است 16-12ات يخدا در جلوتر و در آ يداور يماين سيا. ت اول خواهند بوديمسئول

و . ننـد ك مـي  وكـ ين يارهـا كه ك يونانيو  يهوديهمه است،  يبرا يرام و سالمتكخواست خدا جالل و ا 10:2
 يسـ يمان و اعتمادش را بر خداوند عيند مگر ابتدا اك ياركو كيتواند ن نمي سكچيه هكم ينكد فراموش نياجازه بده

ـ را آيض باشد زيننده تبعكتواند ظاهر  نمي زين يونانيهود و بر يعبارت نخست بر . ح قرار بدهديمس  نشـان  يه بعـد ي
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ل بـر طبـق آن   يه انجكباشد  يخيتار يد نشان دهنده الگوين، عبارت بايبنابرا. تخدا منصفانه اس يه داوركدهد  مي
  .بودند يهوديمانداران ين ايان اعالم شد و اوليهوديل اول به يانج. آمده است 6:1خارج شده است، چنانچه در 

 يهـا  دگـاه در دا. باشد ي ميچ شخصياز ه يه بدون طرفداركن است يخدا ا يگر درباره داوريد يقتيحق 11:2
منصـف   يجـد  به طورخدا  يد وليآ مي به دستشتر يظاهر خوب، نفوذ و ثروت ب به وسيله ي، برترها انسان يشرع
  .نداشته است) نفوذ( ريا چهره هرگز بر او تاثيان كنژاد، م از عوامل كيچ يه. است

زان يخدا بر طبق م ياوره دكاند  ته نوشته شدهكن نيراجع به ا 16-12ات يچنانچه در باال مشخص شد، آ 12:2
عت را يه شـر كـ  يآنـان : ده شده اشـت يشكر ينجا به تصويدو جنبه در ااند  ردهكافت يشان دريه اكخواهد بود  ينور

ه جـز  ك يشود به جز آنان مي ن شامل همه اشخاصيا). انيهودي( عت هستندير شريه در زك يو آنان) ها امت( ندارند
  ).شود مي ميبه سه جنبه تقس ينژاد انسان يي كهد، جاينكنگاه  32:10تيانقرن1 ك.ر( خدا هستند يسايلك

عت يه بـدون شـر  كـ د يـ گو نمـي  هيـ ن آيا. شوند مي كز هالين عتيشر بي ،اند ردهكعت گناه ين شردوه بك يآنان
ه ك يستنكشان داده و شيده خداوند بكاي  اشفهكآنها بر طبق م. شوند مي كعت هاليه بدون شركشوند بل ي ميداور

  .خواهند شد ك، هالاند اشفه داشتهكن ميطبق ا ين در زندگشايا

رده باشـند،  كشان اطاعت نيم خواهد شد و اگر اكشان حيز بر ايعت نينند، از شرك مي عت گناهيه با شرك يآنان
  .طلبد مي امل راكعت اطاعت يشر. خواهند شد كز هاليآنها ن

. باشـد  يم )مداوم(ي ريگيامل و پكطالب اطاعت عت يشر. ستين يافكعت يشتر از شريداشتن اطالعات ب 13:2
سب ك يتنها راه قابل تصور برا. ديوگ يعت چه ميداند شر مي هكشود چون نمي عادل شمرده ين سادگيس به اكچيه

ارنـد  كهمـه مـردم گناه   يي كهاز آنجا يول. امل آن باشدكردن كتواند حفظ  مي عت فقطير بار شريز يعادل شمردگ
ه از محدوده كند ك مي را عنوان يتيه واقعاً وضعين آين، ايبنابرا. ار را انجام دهندكنيه اكن است كر مميشان غيا يبرا

  .ت و توان بشر خارج استيظرف

عت بتواند عادل شـمرده  يشر ياجرا به وسيلهه كانسان  ين است براكر مميدهد غ مي ميرراً تعلكد ميعهد جد
 به وسـيله  ها انسانه كن نبود است يهدف خدا هرگز ا). 3و16:2،21 ؛ غالطيان20:3؛ روميان39:13اعمال ك.ر( شود
توانـد   نمي عت را نگاه دارد، او هنوز همين روز به بعد شريامالً از اكبتواند  ياگر شخص يحت. ابنديعت نجات بيشر

عت يشـر  ننـدگان كد يـ گو مـي  13هيه آك ين وقتيبنابرا. ندك مي ز از او طلبيرا خدا گذشته را نيعادل شمرده شود ز
 ياز روز يسكعت طالب اطاعت است و اگر يه شركم يابيب ين معنين امر را در ايد ايعادل شمرده خواهند شد ما با

 سكچيه هـ كن است يقت سرد و سخت ايحق يول. رد، عادل شمرده خواهد شدكامالً از آن اطاعت كه متولد شد ك
  .ن را به انجام برسانديتواند ا نمي

انـد   ردهكعت گناه يه بدون شرك ييها م امتيآموز مي ما يي كه، جا12ه ياست از آ ينتزپرا، 15و14ات يآ 14:2
ـ    هـا  عت به امـت يه چون شركدهد  مي حيحاال پولس توض. شوند كز هاليعت نيدبدون شريبا  يداده نشـده بـود، ول
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ـ آنها غر. باشند مي از آنچه درست و نادرست است را دارا يذات يشان آگاهيا  يه دروغ گفـتن، دزد كـ داننـد   مـي  زاًي
ه راجع بـه  كاست  يمكدانند همان ح نمي شان احتماالًيه اك يمكتنها ح. وقتل، خطا هستند ب زنا شدنكردن، مرتك

  .ياست تا ذهن ينييشتر آيم بكن حيه اكسبت وجود دارد 

خودشـان   يابر.. .عت ندارند ويه شرك ييها ه امتكباشد  مي ن امريشتر مورد توجه است ايه بك يزين چيبنابرا
ل كخود شـ  يض ذهنيغرا به وسيلهدرست و نادرست بودن رفتارشان  يآنها اصول خودشان را برا. عت هستنديشر
  .اند داده

 يهـا  ه در دلكـ ست يعت نين فقط شريا. توب استكشان ميعت بر دل ايه عمل شركدهند  مي آنها نشان 15:2
ان يلياسـرائ  يزندگ يرده بود براكعت طرح يدادن، شرانجام  يه براك يعمل. عتيه عمل شركتوب است بلكشان ميا

ـ يداننـد احتـرام بـر والـد     مي ه آنهاكقت ين حقيا. ه بوديشب ها امت يط با درجه زندگيشرا يبه نظر در بعض  ين عمل
داننـد   مـي  نيآنها همچن. توب استكشان ميعت بر دل ايه عمل شركن است يمثال، نشان دهنده ا يدرست است برا

 دييرا تا يذات ين آگاهيند، اك مي ش عمليصفحه نما كي به عنوانشان يوجدان ا. ا اساساً خطا هستندارهكدام كه ك
آن  يشان دائماً برايه اكاست،  اعمالشان يو نادرست يردن راجع به درستكر كشان، دائماً در حال تفيار اكند و افك مي

  .آورند مي رده و عذركشتن را مذمت ياعمال خو

 يعت و چـه زمـان  يانسان بـدون شـر   يه چه زمانكد يگو مي هين آيا. باشد مي 12ه ير آكباله تفه دنين آيا 16:2
خدا را  يقت راجع به داورين حقيخرآن يار همچنكن يدن ايدر به انجام رس. خواهند شد يعت داوريرر شيانسان ز

 يگناه. شانيا يگناهان عموم ان شده است، و نه فقطيمردم ب يرازهان موضوع تحت عنوان ياسماً، ا؛ دهد مي ميتعل
 ،يدر آن زمـان جـد  . دا خواهد شديهو يد داوريو درمقبل تخت سف يدر روز داور. باشد مي ه در زمان حال رازك

ـ ). 22:5حنا وي( را به او سپرده است يپدر همه داور يي كهح خواهد بود، از آنجايمس يسيداور ع پـولس   ي كـه وقت
ـ يانج يعنـ يل من يانج. دهد مي ميل من تعلين انجيه بنابراك اين استظور ند، به حسب بشارت من، منك مي اضافه  يل

  .ردندك مي گر رسوالن موعظهيه دكرد، چه همان بود ك مي ه پولس موعظهك

ـ آ :گـردد  مـي ن سـئوال بر يـ ن حاال او به ايهم دارد بنابرا يسوم يالگو كيپولس رسول  17:2 ه كـ ان يـ هوديا ي
  !ز گم شده هستنديه جواب مثبت است، آنها نكگم شده هستند؟ و البته ز يشان داده شده بود نيعت بديشر

 كيخدا هرگز . من هستنديخدا ا يردند در مقابل داورك مي ان احساسيهودياز  ياريه بسكست ين يكچ شيه
سبت ط خود مطمئاً نيتحت شرا ها گر امتيد ياز طرف. ردندك مي ركنطور فيفرستد البته آنها ا نمي را به جهنم يهودي

  .تر بودند كيان به خدا نزديهوديبه 

ه در ارتبـاط بـا خـدا بـه او داده شـده اسـت       كـ رد ك مي به آن فخر يهودي كيه كرا  ييزهاياول، پولس آن چ
. ن بـود يزم يده خدا بر روياز قوم برگز ين عضوينمود بنابرا مي را بر خود حمل يهودياو عنوان . ندك ي ميبازنگر
ـ ب يه بـرا كـ نشده بود بل يآرامش دادن طراح يه هرگز براكبود  ردهكافت يعت را درياو شر ردن وجـدان او  كـ دار ي
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ل يبر عهده با قـوم اسـرائ   يخاص مبن يه وارد ارتباطكرد ك مي فخر يقيواحد حق يخدا، درباره گناهانش او به خدا
  . شده بود

مقدس به او عطا شده  هاي هدر نوشت ياديز يحات عموميه توضكنيا به خاطردانست  مي او اراده خدا را 18:2
  .را بسنجد ياخالق يها ه ارزشكعت به او تعلم داده بود يرا شريافته بود زيت يعت تربياو از شر. بود

 يبـرا  يباشـد و نـور   ي مـي ، راهنما و هـاد يو روحان يوران ذهنك يه براكرد ك مي او به خودش افتخار 19:2
  .برند مي به سر يدر ظلمت نادان ي كهسانك

 يبه سـادگ . رده بودكشان را عوض نيا يردند هرگز زندگك مي ان بدانها فخريهوديه ك ييزهاين چيا يلو 20:2
ـ . يذهنـ  يق با دگرگونيبودند بدون تطب يو آگاه يبودند و مذهب ينها، غرور نژاديا  ميگـران را تعلـ  يد يهـود ي كي

ـ ك مي موعظه ير ضد دزداو ب. ردك نمي آموخت و خودش را سرزنش نمي خودش يدرس را برا يداد ول مي  يرد ول
  .نمود نمي رد، خودش بدان عملك مي ه موعظهكآنچه را 

ه كـ م و نـه چنـان   يگو مي ه منكن كچنان : ردك مي ن رفتاريرد، درست مانند اك مي او زنا را منع ي كهوقت 22:2
داد،  نمـي  د به خـود راه يترداز معبد  ينمود، او درباره دزد مي منع ياو از بت پرست يي كهاز آنجا. دهم مي من انجام

  .افران در معبدكم شده يبرادشتن غنائم تقد به وسيلهد عمالً يشا

ردن كتجاوز  به وسيلهرده بود كعت را عطا يه شركخدا را  يرد ولك مي ه داشت فخركعت ياو ثروت شر 23:2
  .ردك مي حرمت بي عت مقدسياز شر

آنهـا چنانچـه   . نديفر بگوكنام خدا را  ها ه امتكه بود ردن باعث شدكم عمل كاد سخن گفتن و يرابطه ز 24:2
 ه ادعـا كـ  يسـان ك بـه وسـيله  ردنـد آنهـم   ك مـي  نند نسبت به خداوند قضاوتك مي ار راكنيشه ايمعموالً هم ها انسان

ن كدام از ما ممكهر : هم درست است ن امر امروزهيو ا )5:52( اين امر در روزگار اشعيا. روان او هستنديردند پك مي
ـ اسم خود را بگذار( دنديد مي از او در وجود تو يزيح بود، چه چيمس يسياگر فقط نگاه آنها به ع: است بپرسد ، )دي

  دند؟يد ي ميزيآنها چه چ

بـود   كوچك يعمل جراح كين يا. ديبال مي ن ختنه به خودييآ به خاطر يهودي كيعت، يبا توجه به شر 25:2
 شده بـود  يه گذاريم پايبا ابراه ين عمل توسط خدا به نشانه عهد ويا. دش مي انجام يهوديقلفه مردان  يه بر روك
ـ   يـ هودي يپس از مدت. ا بودين نشانه دهنده جدا بودن قوم خدا از دنيين آيا). 14-9:17ايش ديپ(  يان چنـان بـه عمل

  .دندينام مي ر، نامختونيتحق يرا برا ها ه امتكدند يبال مي خود يجراح

ه بـا  كـ است  يقانون ين عمل فقط زمانيه اكد يگو مي ارتباط داده و يعت موسيه شرنجا پولس ختنه را بيدر ا
 يظـاهر  هـاي  نيـي او از آ. ستين يع مذهبيشرا يطرفدار اجرا كيخدا . ق شده باشديعانه تلفيمط ياطاعت و زندگ

 عت تجاوزياز شره كمختون  يهودي كين يبنابرا. جاد شونديا يه آنها در اثر تقدس درونكنيشود مگر ا نمي خشنود
  .نامختون است كيند درست مثل ك مي )يتخط(
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الم كـ د يد، ما نبايگو مي ن متن سخنيعت در ايا انجام دهنده شريپولس رسول راجع به نگهدارنده و  ي كهوقت
  .مينكمعنا  يظاللف تحت به طوراو را 

عت هـم  ير آن شريگر چه زعت را انجام دهد، ايمقررات شر يذهن به طور يهودير يغ كين، اگر يهمچن 26:2
ـ ، قلـب آن غ ين موارديدر چن. اركخطا  يهودي كي ياو مورد قبول تر است از مختون يست، نامختونين  يهـود ير ي

  .ندك مي ه خدا طالبكباشد  ي ميزين همان چيه اكمختون شده است 

ه بـا  كـ  يسـ ك يعنيند كوم كرا مح يهودي كيتواند  ي ميهودير يغ كيله يه بدان وسك يرفتارن يواالتر 27:2
مقدس و  يند، زندگك نمي كسلو يمختون يا در زندگيند ك مي عت تجاوزيتب مقدس و ختنه از شركوجود داشتن 

  .وقف شده است

 شيهـا  م در رگيه خون ابراهكست ين يانسان معمول كيفقط  يقتيحق يهوديخدا، ) برآورد( هذدر مواخ 28:2
ار كـ زها را هم داشـته باشـد و اف  ين چيتواند ا مي شخص كي. را دارده در بدنش نشانه ختنه ك يسكا يان دارد يجر
او به صداقت . رديگ نمي ر قرارياز مذهب و نژاد تحت تاث ين گونه مسائل ظاهريخداوند با ا. ز دارا باشديرا ن ينيزم

  .نگرد مي درون يكو پا

ـ از  يجسمن تيه همچنكست بليم نيه فقط از نسل ابراهكاست  يسك يواقع يهودي كي 29:2 بـا   يزنـدگ  كي
پـولس راجـع بـه    . ل خداسـت ييسا، اسـرا يلكا يهستند  يهوديمانداران يه همه اكدهد  نمي مين متن تعليا. خداست

. سـت يم ختنـه ن كـ ح يقاً تولد و اجـرا يه حقكامر اصرار دارد  يزاده هستند و برا يهوديه كند ك مي صحبت يسانك
  .مشاهده شود در انسان يدرون يراتييد واقعاً تغيحتماً با

ـ يه حقكاز بدن بل يقسمت يدن معمولينه فقط بر، باشد مي در قلب يقيختنه حق از اعمـال   ياسـت روحـان   يقت
  .يعت اصالح نشدنيگذشته و طب

دارند و نه انسان  يكافت ين خدا را درينند تحسك مي بيكرا تر يض درونيو ف يرونيه دو اصل نشانه بك يآنان
 يه به معنكد يا مي هود از جودايلمه ك. ستيمشخص ن يس يه در انگلكمات وجود دارد لكبا  يباز كينجا يدر ا. را

  .باشد مي ن خدايافت تحسيق دريه الكباشد  مي تش چنانيه شخصكاست  يسك يواقع يهودي كي. ن استيتحس

ـ نجا يدر ا. دهد مي ن باب ادامهيه ايآ 8ان را تا يهوديپولس موضوع گناه  1:3 را  يدهـو ي يپـولس معترضـ   كي
  : ابندي مي انين گونه جريسئواالت ا. دينما مي او شروع به مخالفت با پولس ييه گوكند ك مي ظاهر

ا از ختنه يست؟ و يبودن چ يهودي يقت دارد، پس برتريحق يگفت 29-17:2ه تو در كاگر همه آنچه : معترض
  شود؟ مي چه سود حاصل

الم خدا بـه  كشان يه اكن بود ين آنها ايمهمتر. بودند يار و مخصوصيبس يها تيمز يان دارايهودي: پولس 2:3
ـ  كسـند و حفـظ   يان داده شده بود تا آنهـا را بنو يهوديق، به يعهد عت هاي نوشته. امانت داده شده بدو قـوم   يننـد ول
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 يمـان يا بي ،يكاسفنا به طورشان يا، تيس العمل نشان دادند؟ در نهاكع يت بزرگين مزيل چگونه در قبال چنيياسرا
  .ردندكظاهر  را

ش را پشـت  هاي خدا وعده يعنين يا يمان نداشتندع وليان ايهوديه همه كن قبول است يخوب، ا: معترض 3:3
 يبعضـ  يمانيا يا بيآ. شان عهد بسته بوديو با ارده كقوم خود انتخاب  به عنوانل را ياندازد؟ باالخره او اسرائ مي سر

  )زندولش بر قيز( ند؟كالمش را بشكه خدا كشود  مي باعث

شـه اسـاس   يا انسان، هميا خدا راست است يه آكمطرح باشد  ين سئواليهر موقع چن. ريمطمئناً خ: پولس 4:3
ـ ا. باشند مي دروغگو ها انسانه خدا راست است و همه كن است يپاسخ ا  4:51ه داود در مزمـور كـ ن همـان اسـت   ي
ه كـ ند ك مي كمكن امر يگناهان نا فقط به ا. يشو يكش مزيخو يو در داور يالم خود مصدق گردكتا در « :گفت

  .شود مي الم خدا ظاهرك يآنها راست به وسيله

 ند؟ اگر ناراسـتس مـا عـدالت خـدا را ثابـت     ك مي ومكنطور است، چرا خدا ما رامحياگر مسئله ا: معترض 5:3
ن ينجا ايه در اكست يپولس ن( ند؟ك مي شتر جاللش درخشان شود، چگونه خدا با غضبش با ما مالقاتيند، تا بك مي

  )ندك مي استفاده يانسان هاي ند، او اشارتاً دارد از بحثك مي لمات را عنوانك

ناعادل بودن خدا وجود داشـته   يان براكام كي ياگر حت. ستيو توجه ن يق بررسيال ين بحثيچن: پولس 6:3
ا را يـ ه او دنكـ م يهمه ما قبول دار كه يا سازگار سازد؟ در حاليبر دن يتواند خدا را با داور مي باشد، پس او چگونه

  .ردكخواهد  يداور

 خدا را افـزون تـر نشـان    يشود، اگر دروغ من راست مي افتن خداياگر گناه من سبب جالل  يول: معترض 7:3
ـ افتن خطاي يزد، پس چگونه او مداوماً پيانگ ميرا بر ها انسانن شدنش، غضب يدهد، اگر او با تحس مي بـه  مـن   ياي

  ار است؟كگناه كي عنوان

  م؟يين بگوين چنيه ما اكنخواهد بود  يچرا عقالن 8:3
ن يه اكنم كب يذكنند تك مي ان را سرزنشيحيآن ما مس به خاطرمردم  يه بعضكن امر را يد من ايبگذار: پولس

  .افتراست كيه كست بليعمالً سخن ما ن
  صل شود؟حا ييوكيم تا نينكب يبد: مييه بگوكنخواهد بود  يچرا عقالن: معترض

نـد بـه   يگو مـي  سـخن  اين گونهه ك يت مردميومكه محك اين استم يتوانم بگو مي ه منك يزيهمه چ: پولس
). باشد يض خدا ميل فيد، واضحاً برضد انجيآ مي احمقانه به نظرن بحث آخر، چنانچه يعمالً ا( .انصاف خواهد بود

. دينك يناه زندگكرون رفته و در يد، پس بيح نجات بابيسمان به ميا به وسيلهد فقط يتوان مي اگر شما: نديگو مي مردم
پـولس  . شـود  مي شتريض او بيد، فينكناه كشتر يض خدا وافرتر از گناهان شماست، پس هر چقدر بيف يي كهاز آنجا

  .دهد مي ن سئوال را در باب ششميرسول جواب ا
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توانـد بـر طبـق     مـي  ا سئواليم؟ ير هستاكان برتر از امتها گناهيهوديه ما ك ييگو ي ميپس تودار: معترض 9:3
ان يهوديه نه ك اين استدو مورد م؟ جواب در هر يبدتر هس ها ان از امتيهوديا ما يآ: باشد اين گونهگر يداي  هينظر

  .ار هستندكشان گناهيهمه ا. ندارند يگر برتريدكيبر  ها و نه امت

ـ  هكـ برد، او نشان داده بـود   يش ميپ ندك يه پولس مطرح مك يازات سئوال بعدآن مسئله ما را به مو نـان  يد يب
 ن سؤاليخاال او به ا. گم شده هستند ي، همگيهودير يو چه غ يهوديپندار، چه  ان عادليگرا اخالق .شده هستند گم

  گم شده هستند؟ ها انسانا همة يآ: گردد برمي

ه كـ  يعنـ ين يا. ردم به گناه گرفتارندان و همة ميونانيهود و يه كم يآور يل مي، ما از قبل دليبل: است نيجواب ا
  .ندارند يچ تفاوتيها ه ان با امتيهودين مقام، يدر ا

ق يـ ه گنـاه از طر كم ينيب ياوالً م. اقتيق يعت توان در عهد يل را مين دلياز باشد، ايمورد ن يگريل دياگر دل 10:3
انسـان   يهـا  قسـمت  يه گناه به تمامكم ين امر هستيو سپس مشاهده ا)12-10:3( شود مي ن به فرزندان منتقليوالد

ـ يـ م ايتـوان  مـي  مـا ). 18-13:3( رده استكرسوخ  ـ : ميين خالصـه بگـو  ين چن  عـادل هـم وجـود نـدارد     كيـ  يختّ
  ).1:14مزمور(

 ه طالـب خـدا باشـد   كـ س وجود ندارد كچيه. از خدا داشته باشد يه فهم درستكس وجود ندارد كچيه 11:3
فقط . ردندك يده خدا نميطلب يبه حال خود گذاشته شوند هرگز تالش برا ردهكسقوط  يها انساناگر ). 2:14مزمور(

  .ندكتواند خدا را طلب  مي ه شخصكالقدس است  ار روحكق ياز طر

 يه زنـدگ كـ سـت  ين يسك. اند همه نسل بشر باطل شده. اند رفته يراهه و گمراه يخدا به ب يهمه از سو 12:3
  )!3:14زمورم( ستيس نكچينه، ه ،داشته باشد ييوكين

ر يـ ز يزهر افع). 9:5مزمور( ب استيشان دائماً در حال فريزبان ا .ه گور گشاده استيبش ها انسان يگلو 13:3
  ).3:140مزمور( شان استيا يها لب

  ).7:10مزمور( است يشان پر از لعنت و تلخيو دهان ا 14:3

  ).7:59عيا اش( ختن شتابان استيخون ر يشان برايا يها يپا 15:3

  ).7:59عيا اش( شان استيا يها قيدر طر يشانيت و پركهال 16:3

  ).8:59عيا اش( اند را ندانسته يق سالمتيو طر 17:3

  ).1:36مزمور( ستيشان نيدر چشمان ا يترس خدا 18:3

). 10:3( جهـان اسـت   يعدالت يدهندة ب ن نشانيا. ه خدا بر نسل بشر انداخته استك يسكيا ن است اشعةيپس ا
انسان پـر از فسـاد اسـت، زبـان او      يگلو). 12:3(يي وكي، بطالت و عدم ني، گمراه)11:3( از خدا ييو جدا ينادان
 قتـل شـتابان هسـتند    ياو بـرا  يپاهـا ). 14:3( دهان او پر از لعنت است). 13:3( ر لب اوستيار و زهر مار زكبيفر
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 را به دست آورد يه چگونه سالمتكد دان ي، او نم)16:3( ندك يست ميز يشانيت و پركهال يها قي، او در طر)15:3(
ـ يب يت انحطاط انسـان را مـ  ين جا نهايدر ا). 18:3( ستيقائل ن يچ احتراميخدا ه ي، و او برا)17:3( ن يه بـد كـ م ين

او  يوجود يها قسمت ين شامل تمامير قرار داده و ايه گناه همة نسل بشر را تخت تأثكاست  نيلة منظورمان ايوس
آنها  يب شدن همگكه قادر به مرتكدارد  يعتياو طب يشود ول يب نمكهمة گناهان را مرت يسانظاهراً، هر ان. شود يم
  .باشد يم

 يتوانست گناهان مربوط به روابـط جنسـ   مي ارائة دهد، اواز گناهان را  يست بزرگتريخواست ل ياگر پولس م
، تجـاوز، شـهوت،   ييانات، خودارضاوي، جماع با حيمردان و زنان، انحراف جنس ييگرا زنا، همجنس. ندكرا اضافه 

ـ   . از گناهان مربوط به جنـگ را ارائـه دهـد    يستيتوانست ل ياو م. يگرائ و هرزة يپندار هرزه گناهـان،   يحملـه بـه ب
 يتوانست گناهان ياو م ...سم وينجه و سادكها و وسائل ش نجهكز تجمع، شكگاز، مرا يها ، اعدام در اتاقيگريوحش

 يآزار كودك، يات ذهنيزدن همسر، جنا كتك، طالق، ييوفا يب: ب شود نام ببردكتواند مرت يه انسان در خانه مكرا 
. ، رشـوه دادن و فسـاد  يرانگري، وكي، سرقت، قطع عضو، اختالس، تحريبه اضافه گناهان مربوط به قتل، دزد ...و

، يردن شـهوان كـ حبت بـت، تهمـت، اغـراق، صـ    ين، دروغ، غيفر، نفركت، كنزا يب يها كجو: ن گناهان زبانيهمچن
، گاريشراب خوردن، استعمال مواد مخدر و سـ : عبارتند از يگر گناهان شخصيد ...ردن وكردن، قضاوت كمشاجره 

سـتن  كش ،ديآ ير ميان ناپذيست به نظر پاين ليا. ي، طمع و ناسپاسيپر از نجاست، تنفّر و تلخ يغرور، حسد، زندگ
بـر انحطـاط انسـان     يمبن يليگر چه داليد، ...و يكو ناپا يپرست مار، نژاد، استشياركبيت، فريو قولهل، جنا ها مانيپ
  از است؟ ين

نمونه از نسل بشر اسـتفاده   يقوم به عنوانل يل داد، او داشت از اسرائيعت را به اسرائيخدا، شر ي كهوقت 19:3
ـ بشـر ن  يها سلگر نياز د ين امر را به درستيخورد و ا يست مكل شيه اسرائكاو متوجه بود . ردك يم ز بازخواسـت  ي

ش برداشـته و آن را  يآزمـا  ينمونه از آب چـاه را بـا بطـر    كيمأمور بهداشت،  كيه كن است يدرست مثل ا. نمود
  .ندك يد آن آب فاسد است، همة آب چاه را فاسد اعالم ميفهم ي كهند و وقتك يش ميآزما

عت هسـتند سـخن   يه اهـل شـر  كـ  ينـان د بـه آ يگو يعت سخن ميشر يه وقتكدهد  يح مين پولس توضيبنابرا
  .از گناهانشان آگاه شوند يها بسته شود، ول ان و چه امتيهوديشان، چه يتا دهان ا ؛لياسرائ يعني قومد يگو يم

عادل شـمرده شـدن مـردم     يعت برايشر. عت عادل شمرده شوديبا نگه داشتن شرتواند  ي نميچ بشريه 20:3
  .ازگناه يه آگاهكاز نجات بل ينه آگاه؛ اهدادن به گن يآگاه يه براكداده نشد بل

 كيـ عت هماننـد  يشـر  .ميصاف را نشناخته باش خطّ كي ي كهم تا زمانيشناس يده را نميخم خطّ كيما هرگز 
   .ده هستنديه چقدر خمكنند يب يسنجند م يلة آن خود را ميوسبه مردم  ي كهوقت .صاف است خطّ

شسـتن صـورت    ينه برايآ يف است وليثكه صورتمان چقدر كم ينيبب م تاينكنه استفاده يآ كيم از يتوان يما م
قـورت دادن آن باعـث درمـان     يا نه وليا تب دارد يه آكد يگو يم يدماسنج به شخص. نشده است يف ما طراحيثك
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عنـوان نجـات دهنـده از     به  يردن گناه استفاده شود ولكوم كمح يبرا ي كهوست وقتكيعت نيشر. تب نخواهد بود
  .ه ترساندنكست بليردن نكعت، عادل يفة شرين لوتر گفته است، وظيچنانچه مارت. ارزش است بي عمالًگناه، 

  )31-21:3( ليانج اصول و شرايط) ت

ل، يبر طبق انج. دهد ين سؤال جواب ميپولس به ا ي كهجا يعني ميا دهيان رسيحاال به قلب رسالة به روم 21:3
  شوند؟ يادل شمرده معس خدا توسط خدا قدو ياران بكچگونه گناه
ار كبرنامه و نقشه آشـ  يعنين امر يا. عت ظاهر شده استيه عدالت خدا بدون شركند ك ين گفته آغاز مياو با ا
 ها انسانردن كن با مجبور ياران ناعادل را نجات دهد و اكتواند با عدالت خود گناه يه مكلة خدا يوسبه شده است 

ا با آن يتواند به گناه بنگرد و  يچون خدا قدوس است، پس او نم.باشد يآن نمعت و حفظ يدر به اجرا در آوردن شر
خواهـد   يار را دوست دارد و مكخدا گناه يول. مجازات گناه مرگ است. ندكد گناه را مجازات ياوبا. ديسازش نما

ـ   يار را مكعدالت خدا، مرگ گناه. وجود دارد يدوراه كيه او را نجات دهد، پس ك ـ  يطلبـد ول يت او شـاد محب 
ار كـ توانـد گناه  يخدا چگونه بدون خدشه دار شدن عدالتش مه كند ك يار مكل آشيانج. ار را آرزو داردكگناه يابد

  .را نجات دهد
ه در نظـام  كـ  ييها هيها و سا ن امر در نمونهيا. دهند ين نقشه عادالنه خدا شهادت ميا بر ايانبصحفه تورات و 

ـ   ير يه خـون كـ از است يفّاره گناهان نك يه براك دهد يبوده است نشان م ها يقربان لة يوسـ بـه  ن يختـه شـود و همچن
  ).24:9اليو دان 1:56و  5:51،8،6ا ياشع ك.ربه عنوان مثال ( شده بود ييشگويپ يمشخّص يها نبوت

حاال پولس رسول . ديآ ينم به دستعت يشر يدار لة اصل نگهيوبه ه نجات عادالنه كبه ما گفت  21ة يآ 22:3
ـ   يمان در ايا. حيمس يسيمان به عيق اياز طر؛ ديآ يم به دستن امر يه چگونه اكد يگو يا مبه م اعتمـاد   ينجـا بـه معن

ن يا. بهشت و آسمان است يد برايگناه و تنها امز عنوان تنها نجات دهند ما ابه ح زنده يمس يسيامل به خداوند عك
. سـت ين يكيمـان، جهـش در تـار   يا. شود يدا ميس پتاب مقدكه در كخ يار مسكو  ياشفه شخصكدارد به م يبستگ

ل و يدل يمان بيا. شود يافت ميخدا  يالم مصون از خطاكن شهادت در يسبشد و ا  يمطمئن م يمان مستلزم شاهديا
  د به خالقش اعتماد داشته باشد؟يه مخلوق باكاست  ين منطقيشتر از ايب يزيچه چ. باشد ينم يمنطق

تواند بـه   يانسان نم كي. ندكسب كلة آنها نجات را يوسبه ه انسان بتواند كست يه نستيشا يمان، انجام اعماليا
 يمـان، تـالش بـرا   يا. اورديمان نيا ياو احمق خواهد بود اگر به و. مان آورده استيه به خداوند اكند كن افتخار يا
  .دهد يمبه ما  يمجان يا هيهد به عنوانه خدا كاست  يرش ساده نجاتيه پذكست بليسب نجات نك

ن نجـات  يا. اند مان آوردهيه اك يسانكهمة  يه نجات مال همة است و براكد يرود تا به ما بگو يش ميپولس پ
ـ  ك يت مـ يفاكهمة  يباشد و به همة داده شده است و برا يسر ميهمة م يه براك ين معنيمال همة است به ا  ينـد ول

لة يوسـ بـه  را  يسـ يه خداوند عكدهد  يرخ م يسانك يندگن فقط در زيه اكاورد يمان بيه اكرسد  يم يسانكفقط به 
آن را  يه وكـ شخص معتبر اسـت   كي يزندگ يزمان يش مال همة است وليبخسا. رنديخاً بپذيمانشان صريعمل ا
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ه حاال كرا يباشد ز يها م ان و امتيهوديسر است، سخن او شامل يهمة م يد نجات برايگو يم يپول ي كهوقت. رديبپذ
  .متر از آنها ندارندك يزيچ چيها هم ه ندارند و امت يتيچ مزّيان هيهودي. ستيان نيدر م يزيچ تمايه

انـد و از   ردهكـ ه همـة گنـاه   كـ  شمول است چون از جهانين نيو ا. از همة جهان استيل نيبه انج يابيدست 23:3
ه از كـ  ييها مسؤل همة نسل ه عنوانبرد و او كاو گناه  ي كهاند از وقت ردهكهمة در آدم گناه . وتاه آمدندكجالل خدا 

شـان  آلود اعمال گناه به خاطرآنها . ستنديار نكعتشان گناهيلة طبيوسبه فقط  ها انسان يول. ردكاو بوجود آمدند عمل 
  .آنها از جالل خدا قاصر هستند. ار هستندكه گناهكز هست ين

 يار اصلياز مع يعنين يا. اصر آمده استت خدا قياملّكت و يار قدوسيه از معكا عمل است ير كگناه هرگونه ف
. ردمكـ او، من خطا : ديگو يم فاصله داشته يمكرش از هدف فقط يه تك يسرخپوست كي. دورشدن و به هدف نزدن

  .شود يدن به هدف استفاده مينشان دادن خطا و گناه و نر يلمه براكان، همان ين طرز بيدر ا

 يگناه فقط انجـام عملـ  . ش مخلوق بر خالف اداره خداستك، اداره سر)4:3وبيا( عت استيگناه مخالف شر
ه از كـ  يزيـ هـر چ ). 17:4عقوبي( باشد يز ميداند درست است ن يه شخص مك يه انجام ندادن عملكست بليخطا ن

ـ يـ و  كرا با ش ياركه كست يانسان درست ن كي يبرا يعنين يا). 23:14روميان( مان نباشد گناه استيا ـ دل يا ب ل ي
نداشته باشد و همچنـان بـه آن ادامـه داده و     يواضح يدهد آگاه يه انجام مك يارك راجع بهر انسان اگ. انجام دهد

  .شود يب گناه مكانجام دهد دارد مرت

ار كـ گنـاه در ذهـن آغـاز بـه     ). 9:24وبيا( ر احمقان گناه استكو ف) 17:5وبيا( ها گناه هستند يهمة ناراست
ن عمل تـا بـه   يشود و ا يل به عمل ميشود تبد يم يرد و با آن بازيگ ير مق و توجه قرايمورد تشو ي كهوقت. ندك يم

  .ه استيركار يپشت آن ظاهر جذاب، بس يول ،ثراً جذاب است خصوصاً در نگاه اولكگناه ا. رود يش ميموت پ

ه ما كهستند  يگناهان اشاره به اعمال نادرست. آورد يم به عملسه ين گناهان و گناه مقاياوقات، ب يپولس بعض
ار يم بسيه ما هستكآنچه . ميه ما هستكاست  يزيچن همان يه ار ما اشاره دارد، كيرشعت يگناه به طب. ميده يانجام م

 يه بـرا كـ طـور   ر ما مرد همانيعت شريطب يح برايمس يول. ميا ال انجام دادهه حه تا بك ييارهاكبدتر است از همة 
دن گناه مـا سـخن نگفتـه    يمقدس هرگز از بخش تابك يبخشد، ول يمز خدا گناهان ما را يم نيب شدكگناهان ما مرت

  ).3:8روميان( رده استكوم كو مح يآن، او گناه ما را در جسم داور يبه جا. است

اساسـاً گنـاه    يدزد. عت دانسته استياز شر ياعتنااط را تجاوز ،وجود دارد ين گناه و تجاوز تفاوتين بيهمچن
ه كـ وجود دارد  يعتيه شركز هست چونيخطا ن كين يهمچن يدزد يول. است خود خطا ين عمل به خوديا. است

  ).15:4روميان( ستيست تجاوز هم نيعت نيه شرك ييجا. ندك يآن را منع م

ق يـ رود تا طر يش ميحاال او پ. اند وتاه آمدهكاند و دائماً از جالل خدا  ردهكگناه  ه همهكنشان داده است پولس 
  .را ظاهر بسازد ييرها
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ـ اران را بـا هد كـ ه خدا چگونـه گناه كد يگو يل ميانج. شوند يض او عادل شمرده ميبه ف 24:3 و  يمجـان  يا هي
  ست؟يم چييگو يسخن م ياز عمل عادل شمردگ ي كهمنظور ما، وقت يشمارد ول يض عادل ميف ياز رو يعمل

ار را كـ گناه كيـ خـدا  مثال،  يبرا. ردن استكا عادل اعالم يعادل به حساب آوردن  يعنيعادل شمردن لمة ك
د در يجد ثراً در عهدكه اكاست  يقين طريا. آورد يمان ميح ايمس يسياو به خداوند ع ي كهد وقتينما يعادل اعالم م

  .ار رفته استكب يلمة عادل شمردگكمورد 

). 29:7لوقـا   ك.ر( مقدس، خدا را عادل شمارد تابكمان و اطاعت از يلة ايوسبه تواند  يانسان م كيبهر حال، 
  .ه خدا در هر آنچه گفته و انجام داده، عادل بوده و هستكند ك يگر، او اعالن ميان ديبه ب

ت ياكتواند نسبت به عـادل بـودنش شـ    ياو م يعنين يه اكتواند خودش را عادل بشمارد  يانسان م كيو البته 
  .ستين يبيخود فر كيجز  يزين چيا يول). 29:10لوقا( ندك

او عـادل  . مينـ كم خدا را عـادل  يتوان يما نم. باشد يشخص نم كي يعادل شدن عمل يبه معنا يعادل شمردگ
ند و ك يگناه نم يانسان ب كيل به يرا تبد يخدا شخص. مينكم عدالت او و عادل بودنش را اعالم يتوان يو ما م. هست

خـدا در  : رسـون گفتـه اسـت   يپ.يت يچنانچه ِا. گذارد يه خدا، عدالت را به حسابش مكبل. ه او را عادل بسازدكنيا اي
وجـود   ي كهگناه را وقت؛ ستنديآنها عادل ن ي كهالحد در ينما يشان را عادل اعالم مياران، عمالً اكعادل شمردن گناه

  .دهد يشان نسبت ميوجود آن را بد يعدالت ي كهدهد و زمان يشان نسبت نميدارد عمالً به ا

 يز بـرا يـ ن امـر ن يا يول. ار نبودمكمن هرگز گناه ييگوه ك اين است يف عامه پسند از عادل شمدگيتعر كي
را  يبخشـد، او نـه فقـط گناهـان و     يار را مـ كـ مانـدار گناه يخدا ا ي كهوقت. باشد ينم يافك يف عادل شمردگيتعر

فراتـر از تبرئـه    يعـادل شـمردگ  . نـد ك يرا آماده آسمان م يرده و وكخود را به تن او  ه لباس عدالتكبخشد بل يم
ر بـار مجـازات آزاد   يـ شـخص از ز  كيـ ه فقـط  كنيا يعنيتبرئه . باشد يردن مكع و عفو يردن و ترفكد ييردن و تأك
  .شود يگذارده م يه آن عدالت مطلق به حساب شخصك يعني يعادل شمردگ. شود يم

ح يمسـ  يسـ يه خداوند عكن است يخدا را عادل بشمار ا يار بكتواند انسان گناه يآن خدا م به خاطره ك يليدل
ـ . ام خود پرداخته اسـت يلة مرگ و قيوسبه شان را يامل گناهان اكان تاو مـان  يح را بـا ا ياران، مسـ كـ گناه ي كـه وقت

  .شوند يرند، عادل شمرده ميپذ يم

لة يوسـ به ه كشود بل يمان به اعمال خوبمان اضافه ميلة ايوسبه  يدهد عادل شمردگ يم ميعقوب تعلي ي كهوقت
اسـت   يدآور ، بـر يم عادل شمردگيه ما بفهمكن مهم است يا. را به دنبال دارد كيجه، اعمال نيه در نتكمان يا ينوع

ـ نـد، او ا كمانـدار آن را حـس   يا كيه كست ين يزين امر چيا. شود مي ه در ذهن خدا انجامك ـ دانـد ز  مـي  ن راي را ي
ه خـدا بـه   ك است يعمل يعادل شمردگ: ندك مي ل مسئله را عنوانكن شيلد به ايافكس.يآ.يس. ديگو مي تابمقدسك

 ه در ذهن خدا به وقوعكاست  ين اتفاقاتيا. دينما مي آورند عادل اعالم مي مانيا يسيه به عك يسانكلة آن همة يوس
  .مانداريا كيعت يا احساس طبي يستم عصبيوندد، نه در سيپ مي
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ه كـ ست ين يزيچن يا. ميه ما مجاناً عادل شمرده شده اكدهد  مي مي، پولس رسول تعل24:3ان ينجادر روميدر ا
  .شود مي ه به ما دادهيهد به عنوانه كم بلياوريب به دستا يم و يم بخريما بتوان

خـارج از   يعادل شمردگ يعني ين به سادگيا. ميض خدا عادل شمرده شده ايلة فيه ما بوسكم يآموز مي سپس
ـ ن ما دست ين امر برايشود، ا مي ه به ما مربوطك يتا جائ.اقت ما بوده استيمحدودة ل ـ ، و غيافتني دن يـ ر قابـل خر ي

  .ميستيق آن نيه ما الكاست 

د يـ در عهدجد يمختلف عـادل شـمردگ   يمايس 6 ينجا رويم در ايگرفتار نشو يه جلوتر در آشفتگكنيا يبرا
مان، خون، قـدرت، خـدا و   يلة ايض بوسيه بواسطة فكبه ما گفته شده است . ميده مي حيم و آنها را توضينك مي صبر

  .ن انتها وجود ندارديب يچ تضاديه ي كهدر حال. ميشو مي مردهاعمال عادل ش

  .ميستيق نيما ال يعنين يا؛ ميشو مي ض عادل شمردهيما بواسطة ف

 يسـ يمـان بـه خداونـد ع   يلة ايما آن را بوسـ  يعنين يا؛ )11:5 روميان( ميشو مي مان عادل شمردهيما بواسطة ا
  .مينمائ مي سبكح يمس

ه نجـات دهنـده   كـ اشـاره دارد   يين امر بـه بـه بهـا   يه اك) 9:5روميان( ميشو مي ما بواسطة خون عادل شمرده
  .پرداخت تا ما را عادل بگرداند

ان مردگان يرا از م يسيه خداوند عك يهمان قدرت؛ )25-24:4 روميان( ميشو مي ما بواسطة قدرت عادل شمرده
  .ديزانيبر خ

  .شمارد مي ه ما را عادلكاست  يسكو ا؛ )33:8 روميان( ميشو مي ما بواسطة خدا عادل شمرده

بواسـطة اعمـال    يه عادل شـمردگ كست ين معنا نيبد؛ )24:2عقوب ي( ميشو مي عادل شمردهما بواسطة اعمال 
  .ميه ما عادل شمرده شده اكنياست بر ا يه آن اعمال شاهد و گواهكد بليآ مي به دستو كين

ح است عادل شـمرده  يمس يسيه در عك يا هيوساطت آن فده ما به كم يخوان يم در آنجا ميبر گرد 24:3اگر به 
خون با ارزش او پرداخت . ديما را از اسارت گناه خر يسيخداوند ع. يساز آزاد يپرداختن هما يعنيه يفد. ميا شده

. رده استكه را گم يپرداخت شد؟ او اصل قض يسكه بها به چه كاند  جا نگفتهكچ يقدوس در ه يشد تا طلب خدا
ـ  ها در واقع به خـدا پرداخـت شـده اسـت     انسان يآزادساز يه بهاكاند  جا نگفتهكچ يمقدس در ه ياه نوشته ا بـه  ي

ه كـ نـد  كا يلة خدا مهيوسبه ه پرداخت شد تا اصل عدالت را كس پرداخت نشد بلكچ يبه ه يساز آزاد يبها. طانيش
  .اران را عادل شماردكاو بتواند گناه

لة آن عـدالت بـه دسـت    يوسـ بـه  ه كـ است  يليفّاره دلك. ردكن يفّاره معك نعنوابه را  يسيح عيخدا، مس 25:3
  .سازد يفّاره، خدا بخشش را ظاهر مك به عنوان يرفتن قربانيلة اصل پذيوسبه ند و ينش يد و غضب خدا فرو ميآ يم
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 يم همة آنـان يخوان يما م 25:3ان ينجا در روميدر ا. آورد يان ميفاره سخن به مكسه بار از  ديجد ح در عهديمس
سـب خواهنـد   كشـود را   يخته شدن خون او حاصل مـ يلة ريوسبه ه ك ياند، بخشش ح نهادهيخود را بر مسمان يه اك
 يار او بـرا ك. شود يح داده مياران جهان توضكفّاره گناهان ما و همة گناهك به عنوانح ي، مس2:2وحنا يدر اول . ردك

وحنـا  يبـاالخره، در اول  . ر خواهد داشـت يه به او اعتماد دارند تأثك يسانك يفقط برا يند ولك يت ميفاكا يدن يتمام
  .فّاره گناهان ما مجسم شده استك به جهت، محبت خدا در فرستادن پسرش 10:4

ه كـ رد ك ياو داشت به خدا التماس م. ار ترحم فرماكا بر من گناهيخدا: ن بوديچن 13:18ر در لوقا يباجگ يدعا
  .ه مجبور نباشد مجازات گناهانش را بپردازدكنشان دهد  يله به وين وسيبخشش خود را بد

مشابه برادران خود شود،  يست در هر امريبا  ين جهت مياز ا: آمده است 17:2انين در عبرانيه همچنيلمة فدك
ـ ي ردنكـ فّـاره  كنجا عبـارت،  يدر ا. ندكناهان قوم را بكفاره كن شدهة يم و اميرك يا هنهكس يتا در امور خدا رئ  يعن

  .پرداختن تاوان مجازات

فّـاره،  كدر روز . رحمت، سرپوش تـابوت عهـد بـود    تخت. باشد يه، تخت رحمت ميلمه فدكق يعت معادل عهد
اهن اعظم و قـوم  كه گناهان خود كن بود ين امر به مصابة ايا. ديپاش يرا به تخت رحمت م ياهن اعظم خون قربانك
  .اند فّاره شدهك

امالً غلبـه  كـ ه بر آنها كه داد بلياو نه فقط آنها را فد. ن فراتر رفتيرد، از اكفّاره كا را ح گناهان ميمس ي كهوقت
مـان بـه   يلة ايوسـ به رد تا كن ييفّاره از قبل معك به عنوانح را يه خدا مسكد يگو يبه ما م 25:3حاال پولس در . افتي

ح يمـان مـا خـود مسـ    ين اكر. ميبر خون او بنهمان خود را يه اكم يا ما خوانده نشده. ميخون او ما عادل شمرده شو
است  يتيمان به او وضعيا. ه استياو فد. تواند ما را نجات دهد يه مكرده است كام يح زنده و قين فقط مسيا. است

  .ه پرداخته شدكبود  ييخون او بها. ميده يه قرار ميه ما در آن خود را در معرض فدك

اشـاره   ين بـه گناهـان  يا. ندك يشدن گناهان گذشته اعالم م كپا يبرا ح عدالت خدا رايده مسيار به اتمام رسك
ة او و بـر  يمان خود را بر پايه اكرا  يسانكح، خدا همة ياز آدم تا مس. اند وستهيح به وقوع پيه قبل از مرگ مسكدارد 

مان آورد و يخدا ا م بهيمثال، ابراه يبرا. دهد ينهند نجات م يداده است مس از خودش كه به هر ك يا اشفهكطبق م
ـ ار را عادالنـه انجـام دهـد؟    كـ نيتواند ا يچگونه خدا م يول). 6:15 يشدايپ( او عدالت محسوب شد ين برايا  كي

. ح نمـرده اسـت  يالم، نسـ كـ  كيـ در . خته نشده استير يب قربانيع يشته نشده است، خون بره بكگناه  ين بيجانش
مانـدار را در  ياران اكـ پس چگونـه خـدا گناه  . ارضا نشده است طلبد، يه خدا مكعدالت . تاوان پرداخته نشده است

  د؟يبخش يق نجات ميعت دوران عهد

ار كرا بر اساس  ها انسانه او نخواهد مردو كداند  يح هنوز نمرده است، خدا ميه اگر چه مسكن است يجواب ا
آن  راجع بـه دانستند، خدا  ينم يزيجلجتا چ راجع بهق ين عهد عتيمقدس ياگر حت. ديبخش ينده نجات ميح در آيمس

مانـداران  يقـت، ا يدر حق. گذاشـت  يمان داشتند ميه به خدا اك يح را به حساب آنانيا مسكدانست و تمام ارزش  يم
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دا يـ شـود، نجـات پ   يه بعداً پرداخـت مـ  ك ييآنها بر اصل بها. افتندي ياعتمادشان به خدا نجات م به خاطرق يعت عهد
  .مينگر يردند و ما به آن در گذشته مك ينده نگاه ميآنها به جلجتا در آ. ردندك يم

ـ ند تا خطاك يح، عدالت خدا را اعالم ميه مسيد فديگو يم ي كهن منظور پولس است وقتيا سـابق مـا فـرو     ياي
ـ ه كـ  يد گنـاه يگو ينند نمك ير مكبه اشتباه ف ياو، چنانجه برخ. گذاشته شوند توبـه و  شـخص منفـرداً قبـل از     كي

ش از خلقت تازه او تحت پوشش قـرار  يرا پ يح گناهان شخصيار مسك يعنين يا. ب شده استكخود مرت بازگشت
در نگاه  خدا يظاهر ينه، او از چشم پوش. گر مربوط به خود انسان استيگناهان بعد از ان دت يمسئول يدهد ول يم
 ييه گـو كـ ل اسـت  كن شين امر بديا. ديگو يافتند سخن ميح نجات يب مسيه قبل از صلك يسانكردن به گناهان ك

دانسـت   يخداوند م. نه: ديگو يم ين پوليبنابرا. نديب يگر آنها را نميه دكند ك يده و وانمود ميخدا ان گناهان را بخش
  .ديبخش ين اصل نجات ميرا بر ا ها انسانن خدا يامالً بپردازد و بنابراكتواند تاوان را  يح ميه مسك

. ردكـ مجـازات گنـاه تحمـل     يحداقل چهار هزار سال او بـرا  يبرا. دق زمان تحمل خدا بويعت پس دورة عهد
گناهـان   يسيخداوند ع ي كهوقت. ننده گناه باشدك د او پسر خود را فرستاد تا حمليمال رسكزمان به  ي كهسپس وقت

 يب و قدوسـش خـال  يـ پسر حب يعدالتش بر رو يت خود را برايغضب و عصبات يما را بر خود گرفت، خدا تمام
  .ردك

امـل تـاوان   كه خواستار پرداخت كخدا عادل است چون. دينما يح عدالت خدا را اعالم ميحاال مرگ مس 26:3
ا عـدالتش  يـ شـان را بپـردازد و   يه گناهان اكنيخدا را عادل بشمارد بدون ا ياران بكتواند گناه يو او م. باشد يگناه م
ـ آلبرت م. رده استكام يآنها مرده و ق يبه جاب يع ين بيرا جانشيدار شود ز خدشه قـت را در قالـب   ين حقيـ ن ايدلي
  :رده استكان يشعر ب

م، عـدالت  يابي يح ميمس بيرد آن را در صل، در خون نجات دهنده شهادت داده شده است امل خدا،كعدالت 
ح يمسـ  بيدر صل يرد، وليه بمكاست  ن يند، گناهان او مستلزم اكار را رها كتواند گناه يبش خدا نميض عجياو و ف

گناهان بر نجات دهنده قـرار گرفـت، در   . بماند يتواند نجات دهد و هم عادل باق يچگونه خدا هم م هكم ينيب يما م
تواند شروع به  يند، و بخشش مكتواند طلب  ين نميش از ايب يح تاوان گناهان پرداخت شد، عدالت جديخون مس

ـ ند، و بگوكخته شده اشاره يد به خون رتوان يمان آورد آزاد است، ميه اك ياركگناه. ندكار ك ن مـرا بـا خـدا    يـ د، اي
  .صلح داد

دام كـ لة يوسـ بـه  . براداشته شـده اسـت  : زند ياد ميفخر است؟ او فر ينجات جا ين نقشه عاليپس در ا 27:3
خـود   يبـرا  ياريبسـ  يبـود، جـا   ياگر نجات از اعمال م. عت اعمال؟ نهيلة شريوسبه عت برداشته شده است؟ يشر

ردن كـ فخر  يبرا ييچ جايمان است، هيعت ايق شرينجات از طر يي كهاز آنجا يول. و افتخار وجود داشتن يتحس
 يقـ يمـان حق يا. نها نجات داديمرا از همة ا يسيع. ام ب شدهكمن همة گناهانم را مرت: ديگو يشخص عادل م. ستين

نجات  به عنوانح يقط به مسند و فك يب ميذكرا ت يا نجات شخصي ي، اصالح شخصيشخص كمكان كهرگونه ام
  :ن استيچن يقيمان حقيزبان ا. ندك يدهنده نگاه م
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  نمكه پرداخت كام  اوردهين يزيچ چيدر دستان خود ه

  ام دهيب تو چسبيبه سادگر به صل

  يبرهنه نزد تو آمدم تا مرا بپوشان

  ينكض عطا يپناه آمدم تا تو به من ف يب

  مرده بودكه شروع ك يافتاده آمدم از پرواز

  )يديل تاپ.ام.آلوستوس( .رميم ي، نجات دهنده و گرنه ميمرا بشو

عت، محـض  يه انسان بدون اعمال شركد يگو يردن منع شده است، پولس دوباره مكه فخر كل ين دليبه ا 28:3
  .شود يمان عادل شمرده ميا

ز يها ن امت ين خداينان است؟ نه، او همچيهودي يا او فقط خدايسازد؟ آ يل چگونه خدا را ظاهر ميانج 29:3
ـ دن يماران تماكگناه يه براكقوم نمرد بل كينجات  يح فقط برايمس يسيخداوند ع. باشد يم مـل و  كو نجـات  . اي

  .ها ان و چه امتيهوديشود، چه  ياو شامل حال همه م يمجان

راه نجـات   كيـ خـدا و فقـط    كيفقط . ها امت يبرا يگريان و ديهودي يبرا يكي؛ دو خدا وجود ندارد 30:3
مـان عـادل   يق همـان ا يـ ز از طريمان و نامختونان را نيلة ايوسبه او اهل ختنه را . نسل بشر وجود دارد يتمام يبرا
خواهـد   يه مـ كـ هـر چـه   ) قيلة و از طريوسبه ( ار رفته استكه به عنوان حرف اضافه بك يا لمهك يمعن. شمارد يم

  .مان استين عامل ايدر هر دو مورد، ا. ندكيجاد نميا يدر عامل عادل شمردگ يچ تفاوتيباشد، ه

ق نگه داشـتن  يمان است و نه از طريق ايم نجات زا طرييگو يما م ي كهوقت. ماند يم يسؤال مهم باق كي 31:3
چ يهـ  ييه گـو كل يا انجيعت ارزش ندارد؟ آيا شريم و ياعتنا باش يبعت يد نسبت به شريه باكم ييگو يا ميعت، آيشر
عت طالب اطاعت يشر: ن استين امر چنيد و اينما يعت را استوار ميل شرين امر، انجير خالف اندارد؟ ب يگاهيجا
ـ اگـر  . مجازات آن مرگ است. د پرداخت شوديبا) عتيتجاوز از شر( عتيستن شركمجازات ش. باشد يامل مك  كي

ح چگونه مرد يه مسكد يگو يل به ما ميانج .ست خواهد شديعت مجازات تجاوزش را بپردازد تا به ابد نيار شرك خطا
امل كاو تاوان را . عت حذف شده استيشر ييه گوكرد كاو چنان رفتار ن. عت بپردازديتجاوزات ما را از شر يتا بها

ح تـاوان آن  يه مسـ كند يقت مواجه ببين حقيتواند خود را با ا يسته باشد مكعت را شيه شركس كحاال هر . پرداخت
ن يـ د بر ايكتأ لهيبه وسسازد  يعت را استوار ميمان شريا لهيبه وسل نجات ين انجيرابناب. او پرداخته است يبه جارا 

  .امالً پرداخت شده استكه كنيشد و ا ين تجاوزات پرداخته ميتاً مطالبه ايه نهاكامر 

  

  )4باب ( قيعت ل با عهديانج يهماهنگ) ث
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ن يـ ق را قبـول دارد؟ جـواب ا  يعت م عهديلل، تعايا انجيآ: نها هستنديند اك يه پولس مطرح مك يپنچ سؤال اساس
د يـ جد ق و عهـد يعت ن عهديه بكدهد  ين پولس رسول حاال نشان ميبنابرا. هود دارديقوم  يبرا يت خاصياهم سؤال،

  .مان بوده استيلة ايوسبه ، همواره يعادل شمردگ. وجود دارد ياملك يهماهنگ

ل ثابـت  يخ اسـرائ يق در تـار يـ عت عهـد  ين عـال ياز مقدسـ  لة اشاره به دو نفريوسبه پولس استدالل خود را  1:4
سـت و  يز يعت مـ يقنهـا قبـل از شـر    يكي. بست يعال يعهد ها انسانن يا يخدا با هر دو. م و داووديابراه: ندك يم
  .پس از آن يگريش از ختنه شدنش عادل شمرده شده و ديپ يكي. سالها پس از داده شدن آن يگريد

را او  يزيـ چه چ. ان استيهوديپدر همة  يبه نوع ي كهسك يعنيم ينك يم را بررسيراهد در ابتدا، ابياجاره بده
  افت؟ي يزيشخص چه چ كي يشمردگ راه عادل راجع بهافت؟ او يبه حسب جسم 

توانسـت نـزد    ياو مـ . داشت يردن مكفخر  يبرا يليم به حسب اعمال عادل شمرده شد، پس دلياگر ابراه 2:4
ه در مقابـل خـدا   كـ س هرگز قادر نبوده است ك چيه. ن بودكر مميامالً غكن يا يول. ديان نميشتن را تحسيخدا، خو

ن يـ فخـر از ا  يبـرا  ييم جايه نشان دهد ابراهكشود  يافت نميتب مقدس كدر  يچ نشانيه). 9:2سيانافس( ندكفخر 
  .ه از اعمالش عادل شمرده شده استكداشته باشد 

لة يوسـ بـه  م يه ابـراه كـ نگفته شـده   22:2عقوب يدر  ايه آك ندكن بحث را مطرح ين است اكشخص مم يول
در واقعـة   ي كهم وقتيابراه. ن بخش متفاوت استيا يمعن يد وليگو ين ميتاب چنكاعمالش عادل شمرده شد؟ بله، 

سال قبل از آن بود  ين امر سيا. مان آورد، عادل شمرده شديشمارش ا ينسل ب راجع بهبه وعدة خدا  6:15ش يدايپ
ـ ا. ، عادل شـمرده شـود  )22 يشدايپ( خدا بود يردن اسحاق براك يه شروع آن قربانكاعمالش  لهيبه وس يه وك ن ي

مـان،  يلة ايوسـ بـه  قتـاً  يه او حقكاست  يخارج يگواه كين يا. بود يقيمان او حقيه اكند ك يبت ماعمل اطاعت، ث
  .افته استينجات 

مان آورد و يه او به خداوند اكد يگو يتاب مكند؟ يگو يم چه ميابراه يعادل شمردگ راجع بهتب مقدس ك 3:4
ه كـ رده به او وعده داد كم ظاهر يخدا خودش را به ابراه). 6:15 يشدايپ( ردكعدالت محسوب  يو يخدا آن را برا

ـ بـه ب . گـذارد  يمان آورد و خدا عدالت را به حساب ويارخ به خداوند ايآن پاتر. شمار خواهند بود يتش بيذر  ياني
 يشـمردگ  بـه عـادل   ياركـ چ ياعمال هـ . بود ين سادگين درست به هميا. عادل شمرده شدلة يوسبه م يابراهگر، يد

 يها ن گفتهيزترياز اعجاب انگ يكي يسوبه نها ما را يهمه ا 4:4. به آنها اشاره هم نشده است يحتّ. م نداشتيابراه
  .باشد يشة نجات ممان در نقيان اعمال و ايسنجش م راجع بهه كرساند  يمقدس م تابك

نـد و در آخـر هفتـه، حقـوقش را     ك يار مـ كـ  يزندگ يبرا يانسان ي كهوقت: دينكر كآن ف راجع بهق ين طريبد
اران كـ  او در مقابل صاحب . رده استكسب كاو خودش آن پول را . باشد يرد، آن حقوق تحت عنوان طلب ميگ يم

 ير و قدردانكست تشيق آن پول نيال ييه گوك نند چنانك يه در حقّش مك يمحبت يشان برايشود و از ا يخود خم نم
ه كـ  ياركـ وقـت و   به خـاطر ه كرود  ين احساس به خانه ميب خود گذاشته و با اياو پول را در ج! هرگز. ندك ينم

  .ديايب به دستق ياز آن طر يه عادل شوردگكست ين ين راهيا يول. رده دستمزد گرفته استكصرف 
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ان كـ ن امر هرگونـه ام يا. ندكه اول از همه، عمل نكاست  يسكد، عادل شمرده شده، يآ يم به نظرچنانچه  5:4
ن امر آگاه است ياو از ا. ندك يب ميذكرا ت يشخص يستگياقت و شايند او هرگونه لك يسب نجات شخص را رد مك
  .نندك ياو هرگز مطالبات عدالت خدا را ارضا نم يعال يارهاك يه تمامك

مـان و اعتمـادش را بـر خداونـد     ياو ا. شـمارد  ينان را عادل مـ يد يه بكآورد  يمان ميا يسكآن، او به  يبه جا
مانم به ياقت در اين ليا. باشد ياقت ما نميه لين عمل بر پايم، ايديچنانچه ما د. ابدي يالمش مكاو خدا را در . نهد يم

ـ كـ مـان آورده  يا يسـ كه او بـه  كـ د يتوجه داشته باش. باشد يمان مين آن اكه در ركست بلياو ن نـان را عـادل   يد يه ب
ه هرگـز بـه   كـ رده، ك يزندگ يه با قانون اساسكرده است، كه همة تالشش را كآورد  ياو عذر و بهانه نم. شمارد يم

  .سپارد يد و خودش را به بخشش خدا ميا يار مك ار خطاكن، گناهيد يب كي به عنواننه، او . گران نبوده استيد يبد

مـان آورده اسـت،   يردن اكـ عمل  يبه جاه او ك چون. شود يمان او عدالت محسوب ميد؟ اباش يجه چه ميو نت
سازد و  يرده، خدا او را به عدالت ملبس مكام ياقت نجات دهنده قيق لياز طر. گذارد يخدا عدالت را به حساب او م

  .رديپذ ين اساس او را ميند و بر ايب يح مياز حاال به بعد، خدا او را در مس. ندك يآسمان آماده م ياو برا

لة يوسـ بـه  ن يو ا. كش ينه از رو ض است،ين فيا. مردم خوب ينه برانان است، يد يب يخالصه، عدالت برا
  .لة اعماليوسبه نه  د،يآ يم به دستمان يا

ن امر يه نشان دهنده اين آيالمات چنانچه در اول ك. گردد برمي اثبات باور خود به داود يسپس پولس برا 6:4
ه انسان خوشحال خواهدبود از كل گفته است ين اسرائينده شريسرا. م استيه تجربه داود مشابه تجربه ابراهكاست 

ـ ب ياديـ لمات زكن را در قالب يداوود ا يي كهاز آنجا. دارد و نه از اعمال ياو عدالت محسوب م يه خدا براكنيا ان ي
  .ندك يا نقل قول مر يه بعديدو آ 2، 1:32رده است، پولس رسول از مزمور كن

  .ديده شده، و گناهانشان مستور گرديشان آمرزيا يايه خطاك يسانكخوشابحال  7:4

  .ديمحسوب نفرما يه خداوند گناه را به وك يسكخوشابحال  8:4

اعمـال   راجع بـه ه ك يزيچ چيه داوود هكند ك يد؟ اول از همه او اشاره ميد يها م هين آيدر ا يزيپولس چه چ
ه خـدا گناهـان را بـه حسـاب انسـان      كـ د يـ دوماً، او د. ض خداست و نه تالش انسانيش فيبخشا.ندادباشد انجام 

نان يد يه خدا بكد يباالخره، او د. ستديه با آن در برابر خدا باكداشته باشد  يد عدالتيگذارد، سپس ان شخص با ينم
امـل را  كو  يبخشش مجـان  ينيريها او ش هين آيب گناهان قتل و زنا شده بود و در اكداوود مرت. شمارد يرا عادل م

  .چشد يم

بـه  خـدا   يشان در عمل عادل شـمردگ يه اكان باشد يهودين ذهن يمكتواند در  يده هنوز هم مين ايا يول 9:4
پـولس  . توانند عـادل شـمرده شـوند    يه مكه فقط اهل تنه هستند كنيژه دارند و ايو يگاهيده او جايقوم برگز عنوان

ـ آ: نـد ك ين سئوال را مطـرح مـ  ياو ا. ستين اين گونهه كگردد تا نشان دهد  يم باز ميجربه ابراهرسول دوباره به ت ا ي
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ان  به جهـت م يه ابراهك يقتيز؟ حقيها ن مانداران امتيا به حساب ايشود  يان گذارده ميهوديعدالت فقط به حساب 
  .شود يماندار مربوط ميان ايهوديد فقط به يآ يه به نظر مكن امر بوده باشد يا يد برايمثال زده شد، با

ـ ا ردهكـ ثر ما هرگـز بـه آن توجـه ن   كه اكگذارد  يدست م يخيقت تارين حقيا ينجا پولس رويدر ا 10:4 او . مي
اگـر پـدر قـوم    ). 6:15 ايشديپ( عادل شمرده شد) 24:17 ايشديپ( ه ختنه شودكنيم قبل از ايه ابراهكدهد  ينشان م

گـر مـردم   يچرا د: ديآ يش مين شؤال پيتوانست عادل شمرده شود، پس ا يده بود مهنوز ختنه نش ي كهل، وقتياسرائ
ها بود  ن امتيهنوز در سرزم ي كهم وقتيه، ابراهكن است ين امر ايقت ايانند عادل شمرده شوند؟ حقوت يمختون نم نا

  .امالً از ختنه مبرّا هستندك كهي گذارد تا عادل شمرده شوند در حال يها باز م امت ين در را برايعادل شمرده شد و ا

 يه وكـ در جسم او بـود   يرونيب ين فقط عالمتيا. م نبوديابراه يعادل شمردگ يبرا يا لهيپس ختنه وس 11:4
. ل بسته شده بودين خدا و قوم اسرائيه بكبود  يخارج يمانش عادل شمرده شده استو اساساً، ختنه عهديلة ايوسبه 
  .م گذارده بوديمان به حساب ابراهيله ايوبه ه خدا كبود  يعدالت نشان دادن يمفهوم آن برا يول

هنـوز   ي كـه مـان در زمـان  يلة ايوسـ بـه  ه كـ  يمهر عدالت. مهر بود كينشانه، ختنه  كي به عنوانن يعالوه بر ا
نـد  ك يد مـ ييرا تأ يزيت چيعالمت، صالح كي. ه وجود داردكند ك ياشاره م يزيعالمت به چ. نامختنون بود داشت

ـ لة خدا از طريوسبه ه كرد ك يم اثبات ميختنه به ابراه. باشد ينشان دهندة آن م هك مـانش عـادل شـمرده شـده     يق اي
  .است

ـ يا به ايمان او عادالنه بود يه اكباشد  ين معنيتواند بد ين ميا. م بوديمان ابراهيختنه، مهر عدالت ا ه كـ  ين معن
ه ك ييبر عدالتبود  يختنه، مهر: رساند يدرست را م يناً مفهوم، مطمئيدوم. ردكسب كمان يق ايع عدالت را از طريو

  .آورده بود به دستمانش يا بر اساس ايسب شده بود و كمانش يلة ايوسبه 

. هـا  مانداران امتيا يعنين يه اكتواند پدر نامختونان باشد  يم قبل از ختنه عادل شمرده شد، او ميه ابراهكچون
  .مانيلة ايوسبه ؛ مشابه عادل شمرده شوند قيتوانند به همان طر يشان ميا

 ين امـر بـه سـادگ   يا .وجود ندارد ير تبار جسمانكچ تفيمانداران امتهاست، هيم پدر ايد ابراهيگو يم ي كهوقت
ه كـ ستند بليق تولّد نيآنها فرزندان او از طر. نندك يد ميمان او تقليه از اكمانداران فرزندان او هستند چونين ايا يعني

ل خدا ياسرائ. ل خدا هستنديها، اسرائ مانداران امتيه اكدهد  يح نمين متن توضيهمچن. او ياز الگو يرويق پياز طر
  .اند رفتهيح موعود و خداوند و نجات دهنده پذيمس به عنوانرا  يسيه عكل شده است يكتش يانيهودياز 

ه پـدر آن دسـته از   كـ نيا ياسماً برا؛ دركافت يز درين يگريل ديدل ين عالمت ختنه را برايم همچنيابراه 12:4
داشـت   يه نـامختون كـ م را يمـان ابـراه  يز بوده و آثار ايمان او نيرو ايه پكاند بل ه نه فقط ختنه شدهكبشود  يانيهودي

  .نندك يم كسلو

دانـم   يمـ : ان گفتيسيبه فر يسيع. باشد يم بودن موجود ميم بودن و از نسل ابراهيان فرزند ابراهيدر م يتفاوت
 بـه جـا  م را يد، اعمـال ابـراه  يـ م بوديه اگر فرزنـدان ابـراه  كسپس گفت  يول). 37:8وحناي( ديم هستيه اوالد ابراهك
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ه مـدنظر  كـ سـت  ين يزيـ آن چ يه ختنـه جسـمان  كـ ند ك ينجا اصرار مين پولس در ايبنابرا). 39:8وحناي( ديآورد يم
ه بـه  كـ خـدا هسـتند    يقيل حقياز اهل ختنه اسرائ يآنان. زنده وجود داشته باشد يمان به خدايست ايبا يم. باشد يم

  .مان دارنديح ايمس يسيخداوند ع

هنـوز نـامختون بـود، و     ي كـه مان داشت در حـال يه او اكم وجود داشت يابراه يدر زندگ يخالصه، پس زمان
مانـدار و  يا اه ه امتكند يبيقت را ميقن حين پولس ايز بيچشمان ت. مان داشت و مختون هم بوديه او اكگر يد يزمان

  .او را داشته باشند يها، فرزند ندد و امتكاد يپدر خود  به عنوانم يتوانند از ابراه يماندار ميان ايهودي

ل يـ ن و اعترافات و دالكن مميه چنانچه پولس به دنبال همة معترضكرود  يش ميبحث چنان سخت به پ 13:4
ت كه معتقدند بركند كبحث  ينيد با معترضيرسول حاال با پولس. گردد يمقدس م يها در باره نوسته  نكمم يعقالن
 حنـا وي ك.ر( عنت هسـتند لن شده و تحت يدانند نفر يعت را نميه شرك ييها ن امتيعت آمده و بنابرايق شرياز طر
49:7.(  

 يوريه شرط پياش را بر پا ه وارث جهان خواهند بود، او وعدهكت او وعده داد يم و ذريخدا به ابراه ي كهوقت
نـا   يا ن وعدهيا). 17:3 غالطيان، سال بعد داده نشد 430عت تا يخود شر( نداد يعقالن يليا داليو  يت او از ويذر

م يتـوان  يلة آن، مـا امـروزه مـ   يوسـ به ه ك يمانيهمان نوع ا؛ شود يمان ميلة ايوسبه ه كض بود يمشروط و در اصل ف
خواهـد بـود و هـم پـدر      يهـود يمانـداران  ياو هـم پـدر ا  ه ك يعنيعبارت وارث جهان . مينكسب كعدالت خدا را 

 يعنـ يل ييو نه فقط پـدر قـوم اسـرا   ) 18-17:4( ار خواهد بوديبس يها ه او پدر قومك) 12-11:4( ها مانداران امتيا
م، چوگـان  ياز نسـل ابـراه   يسـ يه خداونـد ع كـ ابد ي ينبوت مربوط به آن تحقّق م ين وعده، زمانيدرباره ا. انيهودي

  .ردكاالرباب سلطنت خواهد  پادشاه شادساهان و رب به عنوانخواهد گرفت و  به دستجهان را  يپادشاه

عت يق حفظ شـر يهستند قادر باشند آن را از طر يت خدا و عموماً عادل شمردگكبر يه در پك ياگر انان 14:4
ه بـر  كـ است  ين اصليه اكنشود چو ينار گذارده مكمان يا. باشد يمان باطل شده و وعده باطل مينند، پس اكسب ك

ارزش  يوعده ب. عت انجام دادن استيشر ي كهمان داشتن است در حالين، ايام: عت استيامالً مخالف شركطبق آن 
  .باشد يردن آن نمكس قادر به فراهم كچيه هكط خواهد بود يرا مشروطبه سرايخواهد بود ز

خورنـد   يست مكه در نگه داشتن آن شك يانعت آنيشر. تكعت غضب خدا را به همره دارد و نه بريشر 15:4
وم به كعت هستند محير شريه زك يسانكامل نگه دارد، همة كتواند آن را  يس نمك چيه هكو از آنجا . ندك يوم مكمح

  .ر لعنت نباشديز يعت باشد ولير شريز يسكه كن است كر مميغ. باشند يمرگ م

ه كـ پولس نگفته است . عت دانستهياز شر يتخطّ ينعيتجاوز . ستيست، تجاوز هم نيعت نيه شرك ييجا يول
ـ     يعمل ذاتاً م كي. وجود ندارد يوجود ندارد، گناه يعتيچ شريه هك ييدر جا چ ياگـر هـ   يتوانـد اشـتباه باشـد حتّ

آن نصب شـود   يدر باال يا تواند تجاوز محسوب شود اگر گفته ين ميا يول. به ضد آن وجود نداشته باشد يعتيشر
عت بـه ارث  يق شـر يـ ت را از طركـ شـان بر يه اكـ ردنـد  ك ير مكان فيهودي. ل در ساعتيما 20سرعت  ثركمثالً حدا

بـه  گنـاه   ه بنـابرآن كعت را داد يخدا شر. بود) يتخطّ( شان به ارث برده بودند، تجاوزيه اك يزيهمة چ ياند، ول برده
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 يعت هرگز به عنوان راهيشر. ده شوديد گر به آن نگاه شود تا گناه بودن آنيد يقيا از طريده شود يتجاوز د عنوان
  .ا نشده بوديار مهك اران خطاكنجات گناه يبرا

مان يض ايق فيه از طركرد كن يي، خدا تعيباشد و نه عادل شمردگ يعت سبب غضب خدا ميه شركچون 16:4
دهـد   يرا نداشتند م اقتشيه لكن يد ياران بكبه گناه يمجان يا هيهد به عنوانات جاودان را ياو ح. ندكنجات را عطا 

  .شود يافت ميمان دريعمل ا لهيبه وس يشان به سادگيه اك

: مينجا توجه داشته باشـ يلمه در اكد به دو يما با. شود يت استوار ميذر يهمگ يات برايق، وعده حين طريبه ا
  .ياستوار و همگ

شـود،   يوسط انسان مربوط معت تيبه حفظ شر ياگر عادل شمردگ. ه وعده استوار باشدكخواهد  ياول، خدا م
. ا نـه يو درست انجام داده است  كين يارهاك يافكه به اندازه كدانست  يرا نميتوانست مطمئن باشد ز ياو هرگز نم

 يا هيـ هد به عنـوان نجات  ي كهوقت يول. امل لذّت ببردكنان يسب نجات باشد و از اطمك يه در پكست يس نكچيه
الم خـدا  كـ ه بـا اقتـدار   كـ تئاند مطمئن باشد  يانسان م كيشود، پس  يافت ميرمان ديا لهيبه وسه كشود  يمطرح م

  .ابديتواند نجات ب يم

عت يه شـر كـ  يسـان كان، يـ هودي ينه فقط بـرا  ت استوار باشد،يذر يهمگ يه وعده براخواهد ك يدوم، خدا م
. م نهـاد يه ابـراه كـ نهادنـد   يقـ يه اعتماد خود را بر خداوند در همان طرك ييها ن امتيه همچنكبل شان عطا شد،يبد

  .ها و امت يهوديمانداران يپدر همه ا يعنيم پدر همة ماست يابراه

ـ  به عنوان 5:17ش يداياست، پولس از پ يقيمانداران حقيم پدر همة ايه ابراهكنياثبات ا يبرا 17:4 پرانتـز   كي
ـ يقوم زم به عنوانل يائانتخاب خدا از اسر. ام ار ساختهيبس يها تو را پدر امت: ندك يقول م نقل اش بـه   دهيـ و برگز ين

ه يـ ق پشت سر هـم آ يپولس رسول ماهرانه از عهد عت. شان استيض او محدود بديه بخشش و فكست ين ين معنيا
  .افت شوديه كجا كمان است در هر يشه حرمت گذاشتن به ايه هدف خدا همكند تا نشان دهد ك يقول م نقل

ارتباط . ع ماستيه پدر جمكم يابراه: باشد يم 16:4ركمان آورد ادامة تفيا ه به اوك ييعبارت در حضور آن خدا
 ييهمان خدا يعنيمان داشت يا يم به ويه ابراهك يسك، )خدا( ع ماستيم در نظر او پدر جميابراه: ن استين چنيا
 ياتيد به آيفقط با ف خدا، ماين توصيدن ايفهم يبرا. خواند يند و ناموجدات را به وجود مك يه مردگان را زنده مك
م و ساره صادق است، اگر چـه  يابراه راجع بهن يه اكند ك يخدا مردگان را زنده م. مينكادامه آمده است نگاه ه در ك
ت بچـه دار شـدن   يـ ه قابلكـ بودنـد   يسنّتوانستند صاحب فرزند شوند و پس از  يحتماً، نم يشان نمرده بودند وليا

). 18:4( ار اسـت يبسـ  يشمار مستلزم قومها يت بيذر؛ خواند يت را به وجود مخدا ناموجودا. )19:49( داشته باشند
  .ر لعنت نباشديعت باشد و زير شريز يسكه كن است كر مميغ

ن امـر  يه اكعت يم داده شد و به از شريمان به ابراهيا لهيبه وسه وعده كرد كد يك، پولس تأيات قبليدر آ 18:4
ام دهنـده  يـ ق يم به خدايمان ابراهيعتاً ما را به توجه به اين امر طبيا. استت او استوار شده يذر يض است و برايف
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از . شـمار خواهنـد بـود    يا بيدر يگهايت او مثل ستارگان آسمان و ريه ذركم وعده داد يخدا به ابراه. ندك يجلب م
ار يبس يها مان آورد تا پدر امتيم به اي، ابراهيد انسانيدر نقطه مقابل ام يول. ننده بودكد يز نا اميهمه چ ينظر انسان

  .ن خواهد بوديت تو چنيذر: گفت 5:15ش يدايه خدا در پكشود، درست بر حسب آنچه 

ـ پ( م داده شد، او هفتاد و پنچ ساله بـود ير به ابراهيثكت ين بار وعدهذرياول يبرا ي كهوقت 19:4 -2:12ايش دي
ـ پ( ل را آورديه بعـد از آن او اسـماع  كـ را يـ ود، زه پدر شـ كقادر بود  يدر آن زمان او هنوز از نظر جسم). 4 ايش دي

رار كـ م حدود صد سال داشت و وعـده بـه او ت  يه ابراهكد يگو يسخن م يه از زمانين آيپولس در ا يول). 1:16-11
ن رفته يب خدا از يآسا د جدا از قدرت معجزهيجد يزندگ كيد يان تولكن زمان اميدر ا). 21-15:17يش دايپ( شد
  .مان آورديم به وعده خدا ايرا داده بود و ابراه يل، به او وعده پسربهرحا. بود

لحاظ . وقت مرده بود، و به رحم مرده ساره ه در آنكرد به بدن خود كم قوت شود نظر كمان يه در اكنيبدون ا
  .مان داشتيم ايابراه ين بود ولكر مميامالً غكن امر يا يانسان

ه كـ . مـان آورد يم هـم ا يابراه. خدا آن را گفته بود. را مشوش نساختوعده او  ين بودن ظاهركر مميغ 20:4
. و زنده بـود  يم قويمان ابراهيا. ن بودكر ممين امر غيشود ا يارخ مربوط ميبه پاتر يي كهتا جا. ردك ين را ثابت ميا

  .اش را تحقّق ببخشد حرمت گذاشت ه قادر بود وعدهك يسكاو خدا را جالل داد و به عنوان 

او خدا . بود ييامر جز كين يا يالمش را تحقّق بخشد ولكتواند  يه خدا چگونه مكدانست  يم نميبراها 21:4
از  يبود ول يعال يمانين ايطرف ا كياز . وعده خود قادر است يه به وفاكنان داشت يشناخت و به خدا اطم يرا م

ردن آن كم باوريابراه ياست و براير دنز دين چيتز الم خدا مطمئنكه ك ن بود چونكار ممكن يتر گر درستيطرف د
  !شد يمحسوب نم يكسيچ ريه

ن يو بنـابرا . شـود  يشه خشـنود مـ  ياو هم. رفتهيالمش را پذكه كافته است يرا  يه مردكخدا خشنود شد  22:4
ن گناه و خطا وجود داشـت، حـاال فقـط عـدالت در     يب يتوازن ييدر جا. ردكم محسوب يابراه يخدا عدالت را برا

مانش عادل شـمرده  يق ايقدوس از طر يلة خدايوشبه افت و ي ييت رهايومكم از محيابراه. ستاده بوديخدا امقابل 
  .شد

او نوشـته شـد،    يه بـرا كـ البته . او نوشته نشد يمان فقط برايا لهيبه وس يعادل شمردگ يخيداستان تار 23:4
  .او در حضور خدا ثبت شده است يشگيتبرئه شدن هم

ي شود وقت يما عدالت محسوب م يل براكز به همان شيمان ما نيا. ما نوشته شده است يبرا ن امريا يول 24:4
ـ تنها تفاوت ا. ديزانيرا از مردگان برخ يسيخداوند ما ع ي كهسك يعنيم يآور يمان ميبه خدا ا كه م يابـراه : ن اسـت ي

ه كم يمان داريما ا). رده ساره بودف و رحم ميبدن ضع راجع بهن يه اك( دهد يات ميه خدا به مرگان حكمان آورد يا
: دهـد  يح مـ يباره توضـ  نينتاش در ايكم.اچ.يس. ديزانيات داد و او را برخيح حيمس يسيخدا به بدن مرده خداوند ع

قـت تمـام شـده    يحق كيه به كم يت را دارين مزيما ا ي كهاورد، در حاليمان بيوعده ا كيم خوانده شد تا به يابراه
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ه در كـ م ينـ ك ينگاه م يزيما به چ. ديرس يد به انجام ميه باكند كنگاه  يزيانده شده بود تا به چاو خو. مياوريمان بيا
رده و كام يه نجات دهنده قكقت ين حقيا لهيبه وسانجام شده، اثبات شده  ييرها كي يحتّ. گذشته انجام شده است

  .افته است و به آسمان به دست راست قوت صعود نموده استيجالل 

 يي كـه از آنجـا . زانده شـد يد و به سبب عادل شدن ما برخيم گرديبه سبب گناهان ما تسل يسياوند عخد 25:4
و هم گناهان مـا اسـتفاده شـده اسـت، مـتن       يشمردگ ن هم عادليارتباط ب ينجا برايدر ا) ايد يوناني( صرف اضافة

ه كـ جهـت آنهـا بل  به شد نه فقط  مياو به سبب گناهان ما تسل. باشد يدام مكهر  يدر معن يياختالف جز كيطالب 
در مثـال اول، گناهـان مـا    . ميه ما عـادل شـمرده بشـو   ك، ما برخاست يعادل شمردگ ياو برا. ردن آنهاكدور  يبرا
ـ ق لهيبـه وسـ  ه كبود  يا جهيما نت يشمردگ ن مثال، عادليدر دوم. شد يد حل ميه باكبود  يلكمش  يح متجلـ يام مسـ ي

د يـ گو يه او برخاست به ما مـ كقت ين حقيا يول. ماند يح در قبر مير نبود اگر مساكدر  يشمردگ چ عادليه. شود يم
  .رفته استيبخش نجات دهنده را پذ ييار رهاكامالً، كخدا  ار انجام شده و بها پرداخت شده است وكن يه اك

  )11-1:5( ليانج يعمل يايمزا

مانداران در يا يشمردگ عادل يايدها و مزاابرك: دهد يادامه م يپولس رسول ادامه صحبت خود را با طرح سؤال
باشد چنانچـه در ادامـه    يم يند؟ جواب او بلك يار مكشان ين امر در زندگيا واقعاً ايگر، آيان ديست؟ به بيچ يزندگ

او . شـوند  ير مـ يماندار سـراز يح به ايق مسيات از طركن بريا. شمارد برمي ماندار دارد رايه هر اك يت اصلكهفت بر
  .شوند يق او جهت داده ميخدا از طر ياياست و همة هدا يانجيانسان م ن خدا ويب

ـ نـزد خـدا از طر   يسـالمت ، اند وجـود دارد  مان عادل شمرده شدهيه به اك يانسان يه براك يتين مزياول 1:5 ق ي
ـ بـه پا  يدشـمن ). رده اسـت كدا يصله پيدعوا ف( رفته استيان پذيجنگ پا. ح استيمس يسيخداوند ما ع  دهيان رسـ ي

لة يوسبه ما از دشمنان به دوستان خدا . شده است كن جان ما و خدا پايها ب يح، همة دشمنيار مسكق ياز طر. است
  .ميا ل شدهيض تبديمعجزة ف

گانه محبـوب  يما در . ميا افتهي يحد و حصر يب يز شاديم نيا افتهيوساطت او به ه ك ين ما از دخوليهمچن 2:5
خـود را بـه سـمت مـا      يپدر، چوگان شاه. ميهست كيب خدا به او نزدين مثل پسر حبيبنابرا. ميا رفته شدهيخدا پذ

، همـة  يستادن در مقابل لطف الهيا ايض ين فيا. هابه يد و نه غريگو يانش خوشĤمد مفرزند به عنوانگرفته و به ما 
نـزد خـدا    يشگيو هم يعال يگاهيم، جايح هستيدارد و چون ما در مس يرفته ميما را در درگاه خدا پذ يمايگونه س

  .ميدار

نگـاه   يبـه زمـان   يما با شـاد  يعنين يا. ميينما يد جالل خدا فخر مين به امينباشد، ما همچن يافكن هم ياگر ا
 ؛22:17حنا وي ك.ر( م بوديخواه كيه البته ما هم در جالل او شركم ينيب يوهش مكه خدا را در جالل و شكم ينك يم
م يخـواه  سـت هـم   يه تا ابد بـا آن ز كنيا يم و نه حتّيفهم ين نميزم يد را بر روين امامل آك يما معن. )4:3 سيانولك
  .ردك
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نه به آن ، مينك يبتها هم فخر ميه ما در مصك اين استرد يگ ينشأت م يشمردگ ه از عادلك يتكن بريچهارم 3:5
انيـان  عبر ك.ر( دنبـال دارنـد  بـه  ه نـد يه در آك يشتر در ثمراتيه بكم بلينك يحال فخر م يها يه در ناراحتك يا اندازه

متضـاد  . مينـ ك يها هـم شـاد  يم در سختيتوان يه ما مكاست  يحيمان مسيبخش ا لذّت ياز تفاوتها يكين يا). 11:12
ـ ما صبر  يه براكاست  نيبت به همراه دارد ايه مصك يجياز نتا يكي. ، گناه است و نه رنجيشاد ـ پد يا اسـتوار ي د ي

  .الت باشدكاز مش يمان عاريرد اگر زندگكم يافت نخواهيرما هرگز صبر را د. آورد يم

ند مـا در  يب يخدا م ي كهوقت. آورد يد ميه صبر امتحان پدكدهد  يح مين را توضيش رفته و ايحاال پولس پ 4:5
بسـازد، او بـه مـا بـه نشـانه       يخـود را عملـ   يهـا  ق آنها نقشـه يم تا از طرينك يخود به او نگاه م ير فشار ترسهايز

ت او ين حس رضايو ا. ميا د شدهييما مورد امتحان قرار گرفته و تأ. دهد يما پاداش م يارياز تحمل و برد يدخشنو
ـ نما يند و ما را امتحان مك يم ياركما  يه او در زندگكم يدان يمما . ندك يد پر ميما را از ام ـ ا. دي نـان  ين بـه مـا اطم  ي

  ).6:1پيانليف( ان انجام خواهد دادين را تا به پارده، و آكو را در ما شروع كين ياركه او كدهد  يم

 يه هرگز براكم يبعداً بفهم يم وليرا داشته باش يزيافت چيد درياگر ما ام. شود ينم يد باعث شرمساريام 5:5
د نجات ما هرگز ما را شرمنده يام يول. واقع خواهد شد يو ناباور يد ما مورد شرمساريم، اميا گرفتن آن جلو نرفته

ـ ا غلط بـوده  ينانياطم يه تا حال در پكم شد ين امر شرمنده نخواهيما هرگز از ا. ردكهدا.نخ م يتـوان  يچگونـه مـ  . مي
هم محبت ما نسبت به او و هم  يعنيمحبت خدا . خته شده استيما ر يه محبت خدا در دلهاكرا يم؟ زيمطمئن باش

هـم بـا    مـا را پـر سـاخت آن    يبه ما داده شد و قلبهام يمان آورديا ي كهالقدس در زمان روح. محبت او نسبت به ما
ه شما كنيپس از ا. م رفتيمن خود درآسمان خواهيه به خانة اكم ينان دارينها ما اطميلة ايوسبه خدا و  يمحبت ازل

ـ ا. دينما يه خدا شما را محبت مكرد كد يخواه د، احساسيافتيالقدس را در روح احسـاس مـبهم و مرمـوز     كيـ ن ي
ه خـدا خـودش واقعـاً    كـ راسـخ اسـت    يا دهيه عقكباشد بل ير انسان مكه به فكدر آنجاست  يسكه كنياست مثل ين

  .دينما يشخص تو را محبت م

رسـد   يه اگر محبت خدا به ما مكست يمنطق او ن. ندك ين تا باال بحث مييپولس از سطحپا 20-6ات يدر آ 6:5
ن يـ م؟ ايه متعلق به او هستكدارد حال  يحبت خود را به ما ابراز نمشتر ميا او بيم، آين او بوديد يدشمنان ب ي كهزمان

ن مفهمـوم،  يـ در رسـاندن ا . ميمـن هسـت  يح ايما تا ابد در مس: رساند يمان م يشمردگ ت عادليما را به سمت پنج مز
  .ندك يرا مطرح م) شتريچقدر ب( پولس رسول پنج مورد

  ).9:5( افتيم يشتر از غضب نجات خواهيچقدر ب

  ).10:5( افتيم يام او نجات خواهيات قيوساطت حبه شتر ير بچقد

  ).15:5( ض و بخشش خدا شامل حال ما شديشتر فيچقدر ب

  ).17:5( ردكم يات سلطنت خواهيشتر در حيچقدر ب
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ح مـا  يمان به مسيلة ايوسبه . گناهان ما را يعنياسماً ؛ ندك يم كما را با خدا پا يل دشمنيح داليمس يابتيمرگ ن
  .ميردكدا مصالحه با خ

ق مرگ پسرش يرد؟ اگر ما از طركا هرگز ما را رها خواهد يرفته است، آيپذ ين مصالحه را به خوشياگر خدا ا
ـ لة حيوسبه ان يد در پايا ما نباياز شرارت محض بود، آ يه نشانكافته است، يبا ما مصالحه  ح بـر  يات حاضـر مسـ  ي

ـ   يريشتر مورد محافظت قرار بگياو ب يتناهيات قدرت اليح يعنيدست راست خدا،   ين قـدرت يم؟ اگـر مـرگ او چن
  !ندكه ما را محافظت ات او قدرت دارد كير حشتينجات ما داشت، چقدر ب يبرا

لة خداونـد  يوسبه م ينك يه در خدا هم فخر مكما بل: ميرس يم يشمردگ ت عادلين مزيو حاال ما به ششم 11:5
ه در كـ م بلينـ ك ينمـ  يه او داده است شادك يا هيما فقط در هد. ميا تهافيبوساطت او العان صلح  هكح يمس يسيما ع

م وجد ينك ياد مياز او  ي كهحاال ما زمان. ميافتي يم ييخود را در هر جا يم، شاديابيه ما نجات بكنيقبل از ا. خود او
ه ما كالعاده شده است  ر خارقيين تغيسبب ا يزيچه چ. ميشو ين ميم غمگيبر ياد ميرا از  يو ي كهم و وقتيينما يم 

از  ين شـاد يات ما، اكگر بريمانند همة د. ح استيمس يسيار خداوند ما عكن يم؟ ايم حاال در خدا شاد باشيتوان يم
  .رسد يق او به ما ميطر

ـ ا افتـه يما االن صلح : شود ياقت ميلمات كن يشود در ا يما م يه باعث شادك يشمردگ ت عادلين مزيهفتم . مي
بـا ورود گنـاه،   . فّـاره نجـات دهنـده   كق عمل يان خدا و انسان اشاره دارد و از طريم يهماهنگ يرارمصالحه به برق

شـده   يگانگيو ب ييه باعث جداكدور شدن گناه،  لهيبه وس. ن خدا و انسان شروع شديب يو دشمن يي، جدايگانگيب
م يد توجه داشته باشيما با. قرار داد ياهنگمان آوردند با خدا در ارتباط و هميه به او اكرا  يآنان يسيبود، خداوند ع

  .ه با خدا دشمن بودكرا او بود ياز داشت زيه نكن انسان بود يا. به مصالحه نداشت يازيه خدا نك

  

  )21-12:5( گناه آدم يح در ورايار مسك يروزيپ) چ

ـ ا. ين قسمت اول رساله و سه باب بعدياست ب يه باب پنچ همانند پليبق 12:5 بـه  سـمت اول را  ن بخـش ق ي
ار كـ ه كـ نينشان دادن ا لهيبه وسح و يق مسياز طر يق آدم و عادل شمردگيت از طريومكموضوع مح يلة بررسيوس
 يافته است را به قسمت بعديد آورد غلبه يپد يو بدبخت يچارگيه آدم در گم شدن و بك ياركت آن بر كح و بريمس

سـازد و از عمـل    يس مرتبط مـ يبه تقد يشمردگ ة انتقال از عادلليوسبه را  8-6 ين قسمت، بابهايا. ندك يمتصل م
  .عت بشرين در طبكگناه تا گناه سا

. هنـه هسـتند  كه در خلقت كده شده است يشكر يبه تصو يسانكانگر همة ير و نماي به عنوانها  هين آيآدم در ا
ه افراد تحـت طبقـه آن   كاست  يت همة اعماليزكسر در واقع مر. م شده استيسر خلقت تازه ترس به عنوان حيمس

دهد، او  يت قرار مكآن ممل يرا در قانون اساس يشور قانونك كيس جمهور يرئ ي كهمثال، وقت يبرا. دهند يانجام م
  .ندك يشور هستند عمل مكن آن كه ساك يسانكهمة  يبه جا
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مـرگ  . رد چهـان شـد  وا يجه گناه او، مرگ بشريدر نت. وستيه در مورد آدم بوقوع پكاست  يزين همان چيا
ب كـ ز مرتيـ ه همـه شخصـاً ن  كـ قت دارد ين حقيا. ردندكرا همه در او گناه يل شد به سرنوشت همة نسل آدم زيتبد

بـود و   يا عمل نمونـه  كيه گناه آدم ك اين استمنظور پولس . ندك يت نميفاكنجا ين امر در ايا ياند ول گناهان شده
  .از او هستند يه نسل وكرا يز شود يبه حساب همة نسل او گذارده م يگناه و

ـ ا. ب شـد و نـه آدم  كن مرتيزم ين گناه را بر رويه حوا نخستكنند كن است اعتراض كها مميبعض ن درسـت  ي
نـده  ينما بـه عنـوان  ن او يبنـابرا . داده شد يه متولّد شد، سر بودن به وكبود  ين انسانيه آدم اولكاز آنجا  ياست، ول

  .ردك ينسل خود عمل م

اشـاره   يگشت، او دارد به مـرگ جسـم   يه موت بر همة مردم طاركد يگو ينجا ميولس رسول در اپ ي كهوقت
مـد   يه مرگ جسمكدهند  ينشان م 14و13 اتيآ( ز وارد شدين يق گناه آدم مرگ روحانين از طريه همچنكند ك يم

  ).نظر است

ـ  يم، مطمئناً سـؤاالت يرس يمقدس م يها ن بخش از نوشتهيما به ا ي كهوقت ت بوجـود  يـ ر قابـل رو يـ غ ه طـور ب
ـ ا به خاطررا  ها انسانا خدا يار قلمداد شوند؟ آكگناه او گناه به خاطره نسل آدم كن انصاف است يا ايآ. نديآ يم ن ي

بـا   هـا  انسـان شـوند؟ اگـر    يب مكه شخصاً مرتك يگناهان به خاطرا يند؟ ك يوم مكند محيآ يار به دنا مكه گناهكامر 
نند پس خـدا چگونـه   ك ياند، گناه م ار متولّد شدهكه گناهكنيا به خاطرشوند، و پس از آن  يلّد ممتو آلود گناه يعتيطب

  داند؟ يدهند م يه انجام مك يشان را مسئول اعماليا

نهـا  يبهر حال ا. اند دهيرس يبيمختلف و عج يجيگرفته و به نتا يشتك يلين مسائل خيمقدس با ا تابكن يمحقّق
  .ميم از صحت آنها مطمئن باشيتوان يه ما مكهستند  يقيحقا

همـة  . ق اعمالشـان يعت خود و هم از طريق طبيارند، هم از طركه همه گناهكدهد  يم ميمقدس تعل تابكاول، 
  .اند ب گناهان شدهكز مرتين با اراده آزاد خود نياند و همچن ن خود گناه آدم را به ارث بردهياشخاص از والد

  .از خدا يابد ييجداهم و  يهم مرگ جسم ،ناه موت استه مزد گكم يدان يدوم، ما م

خدا پسرش . مهم است ين امريا. ه خودش بخواهدكنيد مجازات گناه را متحمل شود مگر ايس نباكچيه يول
 يا هيهد به عنوانج آن ينجات از گناه و نتا. ردكگزاف را پرداخت  ين بهايرد و اياران بمكگناه به جايرا فرستاد تا 

  .ح به انسان داده شده استيمشس يسيمان به خداوند عيق ايطر از يمجان

شان منتقل شده اسـت و آنهـا   يدارند، گناه آدم به ا آلود گناه يعتيآنها طب: شوند يوم مكنه محيدر سه زم ها انسان
نجات  يا براه خدكرا  يكتدار ها انسانه كاست  نينها ايگناه بزرگتر از همة ا يول. شوند يب گناه مكبا اعمالشان مرت

  .)36، 19، 18:3 حناوي( نندكشان داده است رد يا

ـ انـد چـه؟ ا   دهينشـن  يزيل چيه هرگز از انجك يسانكبپرسد، راجع به  يسكد يشا يول ن سـؤال در بـاب اول   ي
 ل جهـان منصـفانه خواهـد بـود    كـ  يه داوركـ م يامالً مطمئن باشكم يتوان يم عالوه بر آن ما . جواب داده شده است
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. ه عدالت و انصاف استيام او بر پاكهمة اح. ردكر منصفانه عمل نخواهد ياو هرگز ناعادالنه و غ). 25:18 ايشديپ(
. سـتند يل نكاو مشـ  يآنهـا بـرا   يتظاهر شوند ول يالتكل مشكدگان تارِ ما به شيارا در مقابل دكآش ياگر چه مسائل

 يتواند بر اسـاس قـانون تقاضـا    يس نمكچي، هشوند يدادگاه بسته م يشود و درها يده مين مورد شنيآخر ي كهوقت
  .ندكم كح

ه گنـاه  كـ ند ك ياو اول اشاره م. ه گناه آدم بر همة نسل او اثر گذاشته استكپولس حاال نشان خواهد داد  13:5
 يعت مشخصـ يچ شريدر آن زمان، ه يول. نا وجود داشتيوه سكعت در يآدم تا زمان داده شدن شر يزندگاز زمان 

اشـفة  كهـا بعـد ده فرمـان، م    رده بود و قرنكافت يواضح را از خداوند در يآدم فرمان. ظاهر نشده بودخدا  ياز سو
ـ  يم شـرع كح ها انسانن دوره، يدر خالل ا يول. خدا داده شد يعت آسمانياز شر يتوب واضحكم از خـدا   يخاص

وجود نداشت چـرا   يچ تجاوزيت، هوجود داش يه گناه در خالل آن دوره زمانكن، از آنجا يبنابرا. افت نداشتنديدر
وجـود   يعتيشـر  ي كـه شـد در جـائ   يگناه تجاوز محسـوب نمـ   يول. عت دانستهيشر كياز  يتخطّ يعنيه تجاوز ك

  .ندكه آن را منع كنداشت 

خنوخ،  يعنياستثناء  كيبا وجود . الت نرفته بوديعت وجود نداشت به تعطيه شرك يا مرگ در دوره يول 14:5
ام خداوند تجـاوز  كه از احكن مردمان مردند چونيه اكد ييد بگويتوان يشما نم. بود يم يشر طارمرگ بر همة نسل ب

ه در آدم گنـاه  كـ آنها مردنـد چون : حاً گفته شده استيپس چرا آنها مردند؟ جواب تلو. ديه آدم ورزكدند چنانيورز
همـة  . بـه نجـات نـدارد    ين امر ربطـ يه اكد يداشته باش به خاطرد، پس يآ يم به نظر يانصاف ين بياگر ا. رده بودندك
سـر خلقـت   ل مرگ آنها گناه يآنها جسماً مردند و دل يول. اند افتهيابد نجات  ياند برا مان داشتهيه خداون اك يسانك
ـ  ين دو سر رابط مي، پولس موضوع ايات بعديدر آ. آدم بود يعنيشان يا شـان تـا   يتفاوتها يشـتر از رو يب يدهد ول

  :هكن امر را نشان خواهد داد ياو ا. شانيا يها شباهت

  .افتنديه نكابند از پدرانشان ي يتر م ات افزونكبر ردكح، فرزندان آدم فخر خواهند يدر مس 

. مردنـد  ياريانسـان اول، بسـ   يخطا لهيبه وس. ح استيمس يض مجانيآدم و ف ين خطايسه بين مقاياول 15:5
  .شود يم يو جسمان ين شامل مرگ روحانينجا همچنيمرگ در ا .نجا البته به نسل آدم اشاره دارديدر ا ياريبس

اران كـ العاده خدا است به همـة نسـل گناه   ض فوقيه فك يه مجانيهد .داده شد ياريبه همان بس يض مجانيف
ه او كن نطر جالب است يض از اين فيا. ن شدكح مميمس يسيع يعنيانسان  كيض ين بخشش توسط فيا. عطا شد

  .ار عطا شديات جاودان به بسيه حياو، هد يق مرگ فربانياز طر. فرمان خودش مرددر راه مخلوقات نا

 يجه خطـا يه در نتكشود  يم يسانكاّل شامل همة  ياريبس. ها به مردمان مشابه اشاره ندارد هين آيدر ا ياريبس
ن شـامل فقـط   يا .باشد يح سر آن ميه مسكد هستند يه عضو خلقت جدك يسانكهمة  يعنيدوم  ياريبس. آدم مردند

بخشـش خـدا بـه همـه      يي كهاز آنجا. يقيمانداران حقيا يعني ،ديشان افزون گرديض خدا بر ايه فكشود  يم يسانك
  .نندكه به نجات دهنده اعتماد كشود  يم يسانكض او فقط شامل حال ينشان داده شده است، ف
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ار است قصـاص  كه در آدم خطا ك يسك. ح وجود دارديآدم و نعمت مس ين خطايگر بيتضاد مهم د كي 16:5
م را در كـ گـذارد و ح  ير مـ يتـأث  ياريگر بر بسيد يح، از طرفيمس يبخشش مجان. ت استكم او هالكشود و ح يم
ـ ك يد ميكح را تأيآدم و بخشش مس يان خطايپولس تفاوت م. ند به تبرئهك يل ميجه تبدينت ـ ين ويند و ب ه در كـ  يران
  .يشمردگ م عادلكت و حيومكم محكن حيار و باالخره بيبسبزرگ از گناهان  ييجه گناه و رهاينت

ـ  لهيبـه وسـ  رد كار آغاز به سلطنت خواهند كستم ينفر، مرگ همچو فرمانروا كي يلة خطايوسبه  17:5  كي
  .حيمس يسيع يعني

ـ ا آن رها شـده  ييما نه فقط از سلطه مرگ و فرمانروا! است يضين چه فيا ه مثـل پادشـاهانم سـلطنت    كـ بلم ي
ن را يـ م و قـدر ا ينـ ك ين را بـاور مـ  يا ما واقعاً ايآ. م برديز لذت خواهيت خود نيات حال و ابديرد و از حكم يخواه

 كبـه خـا   هـا  انسانا در مقابل ين دنيا در ايم ينك يم يخود در آسنان زندگ يت سلطنتيا ما همانند وضعيم؟ آيدان يم
  م؟يافت يم

ـ  هـا  انسـان همـه   يت را بـرا يـ ومكآدم، مح يخطا 18:5 ـ  ب ات يـ ح، حيعمـل عادالنـه مسـ    يه ارمغـان آورد ول
او  يابتيه مرگ نكعت توسط او نبود بليا نگهداشتن شريات عادالنه و يعمل عادالنه، ح. را به همه داد يشمردگ عادل
ات ياش ح جهينت يشمردگ ن عادليه اك- ات را به ارمغان آورديح يشمردگ ه عادلكبود  يزين چيا. ب جلجتايبر صل

  .به ارمغان آورد ها انسان يرا براو آن  -بود

. ه در آدم بودنـد كـ  يسـان كع ين جمياول. اشاره ندارد يه به مردمان مشابهكه وجود دارد ين آيدر ا »عيجم«دو 
ه كـ  يآنـان : آمده واضـح اسـت   يه قبليه در آك يلماتكن از يا. ح هستنديه در مسك يسانكع يجم يعنيع ين جميدوم
ه بـه خداونـد   ك يسانكفقط . افت شوديمان دريد با ايه باين هديه اكردند كافت يدر ه عدالت رايض و هديف ييرها

  .افتنديات را يح يشمردگ مان داشتند، عادليا

اطاعـت   لهيبـه وسـ  ن يار شدند، بنابراكگناه ياريآدم نسبت به فرمان خدا بس يدرست چنانچه با نااطاعت 19:5
بـه  رد تـا  كت يب هدايصل يح او را به سوياطاعت مس. دنديادل گردردند عكه به او اعتماد ك ياريح از پدر، بسيمس

  .ننده گناهان ما مصلوب شودك حمل عنوان

ه همة مردم سـرانجام  كنند كه استفاده ين قضياثبات ا يات براين آيه از اكثمر است  بي تهايورساليوني ين برايا
ه در او كـ  يسانكآدم بر همة  يه خطاكاست  ار دارد و واضحكسرو يزكن متن با دو سر مريا. افتينجات خواهند 

  .ه در او هستندكرد كعمل خواهد  يسانكن عدالت فقط به نفع يبنابرا. ر دارديهستند تأث

ز يـ ه همـه چ كـ ردند ك يمه احساس كبود  يهودين يبر معترضاي  بهضر به عنوانگفت  يه پولس مكآنچه  20:5
ه در كـ ست بليعت نيت نجات و گناه در شريزكه مركموزند آ ين مين معترضيحاال ا. چرخد يعت ميحول محور شر

عت داده يدهد، شر يعت داده شد؟ پولس رسول جواب ميپس چرا شر: ان دارد پس از او بپرسندكام. يزكدو سر مر
عت، انسان را از گنـاه  يشر. ه خدا نشان داديعل يه گناه تجاوزكرد بلكد نيعت گناه را توليشر. اده شوديشد تا خطا ز
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ه از همـة گناهـان انسـان برتـر     كرد كض خدا ثابت يف يول. ردكگناه را ظاهر  كت وحشتنايه شخصكت نداد بلنجا
  !ديت افزون گردينها يض خدا در جلجتا بياده گشت، فيه گناه زك ييجا. است

ض خـدا بـه عـدالت سـلطنت     يرفت، فيان پذيرد پاكرا اعمال  ها انسانه سلطنت گناه، مرگ همه ك حاال 21:5
ض خدا به عدالت سلطنت يه فكد يتوجه داشته باش. حيمس يسيوساطت خداوند ما عبه  يات جاودانيح يد براينما

ن يعت پرداخته شده است، بنـابرا يشوند و مجازات تجاوز از شر يده مينه تقدس ديهمه مطالبات خدا در زم. ندك يم
  .شوند يمتوسل م يقربان به عنوانح يساقت ميه لكبدهد  يسانكات جاودان را به همه يتواند ح يخدا حاال م

چرا خدا به گناه اجازه ورود به جهان را داد؟ جـواب  : ميابيخود را ب يات جواب سؤال اشناين آيد ما در ايشا
ه كـ افت داشت يح دريمس يق قربانيرا از طر يشتريات بكرد و انسان بركسب كرا  يشتريه خدا جالل بك اين است

اگر . ردهكم تا در آدم سقوط يح باشيه در مسكبهتر است  يليما خ يبرا. شد ين نميود چناگر گناه وارد جهان نشده ب
در آن صورت  يديچ امياو ه يول. ردك يم يدر باغ عدن سپر يخود را به خوش يرده بود،او زندگكآدم هرگز گناه ن

او هرگـز وعـده خنـه    . شـت ح ندايمسـ  يسـ يا متعلق بـه ع يفرزند خدا و متعلق به خدا  به عنوانافتن ي ييرها يبرا
 ييار رهـا كـ ق يـ ات فقـط از طر كن بريا. داشت يل او شدن تا ابد را نمكح و همشيا بودن با مسيدر بهشت  يآسمان

  .د آمدنديح پديمس يسيبخش خداوند ما ع

  

  )6باب ( مقدس يزندگ يل برايراه و روش انج) ح

 يگـر يسـئوال د  -بشـر افـزون بـود   ض بـر همـة گناهـان    يآن فـ - ان باب ششـم گفـت  يه پولس در پاكآنچه 
دهد  ياجازه م) مانيق ايض از طريلة فيوسبه نجات ( ليم انجيا تعاليآ. است يار مهمين سؤال بسيزاند، و ايانگ يبرم
  م؟يداشته باش يآلود گناه يه ما زندگكند ك يق ميتشو يا حتيو 

 3نجا در باب ششـم، جـواب حـول    يدر ا. بسط داده شده است 8-6 يباشد و در بابها يم يداً منفيكجواب، تأ
  ).13هيآ( ميو تسل) 11هيآ( ا به حساب آوردني، انگاشتن )6،3اتيآ( دانستن: چرخد يلمه مك

ماندار و طرز عمل يت اين وضعيم اگر تفاوت بين باب ادامه دهيه بحث پولس را در اكند ك يم كمكن به ما يا
ـ ه او باكاست  ياركطرز عمل او آن . دح داريبه بودنش در مس يت او بستگيوضع. مياو را بفهم هـر   يد در زنـدگ ي

. ميآن قـدم بـردار   يستگيه به شاكآموزد  يدهد، سپس به ما م يقرار م يض ما را در دو راهيف .روزه خود انجام دهد
ت مـا سـازگار   ينده با وضـع يفزا به طورد يطرز عمل ما با. ميح هستيه ما در مسكاست چون يت ما اساساً عاليوضع
ـ مـا با  يم ولينيه ما نجات دهنده را در آسمان بب: يامالً با هم سازگار نخواهند بود تا زمانكن دو يا .باشد شـتر و  يد بي

  .ميشكر بيه او را به تصوكم ين زمان مواظب باشيشتر در ايب

ق يدهـد و سـپس مـا را تشـو     يامش نشان مـ يح در مرگ و قيت ما را با مسيقت هويپولس رسول در ابتدا حق
  .مينك يقت بزرگ زندگين حقيه در نور اكند ك يم
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ـ اگـر انج . دهد ير خود بسط مكه بحث خود را در آنجا در مورد تفكرسد  يم ييبه جا يهوديمعترض  1:6 ل ي
ه كـ نـد  ك يه نميا توصيسازد، پس آ يان ميض خدا را نمايتر از ف پرجالل يريان تصوه گناه انسكدهد  يم ميض تعليف
  بخش افزون گردد؟ ييض رهايم تا فيد در گناه بمانيبا

ـ  لهيبـه وسـ   ها انسانه كد ييگو يشما م. باشد ين مين بحث چنيا يقه امروزيطر مـان نجـات   يق ايـ ض از طريف
مان است، پس شـما  يد اياز داريافتن نينجات  يه شما براك يزياگر همة چ يول. عت جداستين از شريابند و اي يم
ـ يبر طبق ا. دينك يد و در گناه زندگيرون برويد بيتوان يم مقـدس   يزنـدگ  كيـ  يبـرا  يافكـ زه يـ ض انگين بحث، ف

ن باب به سـؤال  يجواب در ا 4شتر يب كمك يبرا. ديعت نگاه داريت شريد مردم را تحت محدوديشما با. باشد ينم
  م؟يا در گناه بمانيه شده است، آيه توصياول

  ).11-1اتيآ( )تعلق( ديوند داريح پيه شما با مسكد، چونيتوان يشما نم .1

 ).14-12اتيآ( )نديخوشا( سته شده استكض شيف لهيبه وست گناه يمكه حاكد، چونياز نداريشما بدان ن .2

 ).19-15اتيآ( )فرمان دادن( .ه ارباب شما بشوده گناه دورباركشود  ين باعث ميه اكد، چونيشما نبا .3

 ).23-20اتيآ( )هشدار( .انجامد يبت ميرا به بال و مصيد، زينكشما بهتر است ن .4

ـ ا. ميه از گنـاه مـرد  كـ را يـ م زيم در گناه بمـان يتوان يه ما نمك اين استجواب نخست پولس  2:6 قـت  ين حقي
ن مـا  يجانشـ  بـه عنـوان  او فقط . ن ما متحمل مرگ شديجانش به عنواناز گناه مرد او  يسيع ي كهوق. است يموضع
 ي كـه ن وقتيبنابرا. مثل ما يعنيز جان داد، ينمونه ما ن به عنوانن يه او همچنكبل -ما به جايا يما  يبرا يعني-نمرد 

 لهيبـه وسـ  ح هسـتند  يه در مسك يسانكهمه . شه مرديهم يو برا يك بارمسئله گناه  ياو برا. ميا ز مردهياو مرد، ما ن
ـ ا. ندك يماندار گناه نميه اكست ين معنا نين بديا. شوند يده ميگناه د يخدا به صورت مرده برا ه او بـا  كـ  يعنـ ين ي

  .باشد يم ميم مرگ او سهيشده است و در همه مفاه يكيدر مرگ او ح يمس

شد تـا  ك يش ميد را پينجا او موضوع تعميدر ا: ن بخش داشتن استيخطابة پولس در ا يديلكلمه كن ياول 3:6
 يديتعم د، او به چهيآ يش مين سؤال فوراً پيا يول. د در گناه بسر ببرنديمانداران نبايا يه از نظر اخالقكنشان دهد 

  .رسد يالزم به نظر م يح مقدماتيتوض كيند؟ پس ك ياشاره م

 يكـ يح يام مسـ يه او در مرگ و قكنيابد به نشانه اي يد ميح تعميابد، او در مسي يشخص نجات م كي ي كهوقت
 مانداريا يد آخريتعم. دارند ييشان شباهتهايست اگر چه هر دويالقدس ن د روحين در اصل همان تعميا. شده است
ـ تعم. ستيد مرگ نين تعميا). 12:13تيان قرن1( دهد يح قرار ميمس را در بدن بـه حسـاب خـدا     يعنـ يح يد در مسـ ي

  .رده استكام يح مرده و قيماندار با مسيا

ح و هم نقـش آن در  يما با مس يت روحانيدع او هم درباره هويگو يد سخن مينجا از تعميپولس در ا ي كهوقت
ژه بـه  يـ و يقـ يدش را در طريكه تأكد يآ يرود، به نظر م يش ميچنانچه بحث او به پ يول. ندك يد آب صحبت ميتعم
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ح يه مرگ مسـ يگر برخاستند تا شبيدكيه چگونه مردند و با كند تا خوانندگان او متوجه شوند ك يد آب منتقل ميتعم
  .نندكرا اجرا 

ن طـور پنداشـته   يا. قرار نداده استرا مورد بحث  يا د نگرفتهيماندار تعميت نابهنجار ايد هرگز وضعيجد عهد
 كيـ د در يـ مان و تعمين خداوند ما از ايبنابرا. رنديد گيفوراً تعم كنند توبه نموده بازگشت ميه ك يسانكشده است 

ـ از طر). 16:16قس مـر ( ابـد ي يابد نجات مـ يد يمان آورده تعميه اكهر . جا سخن گفت د نجـات حاصـل   يـ ق تعمي
  .اعالم آن باشد يو ثابت برا يمومع يا د نشانهين بايشود، ا ينم

 يه در آبهـا كرا  يماندارين عمل، ايا. دهد يم به دستح را يد ما در مسياز تعم يمرئ يريد آب تصويتعم 4:6
ر يح به تصويد را در مسيو انسان جد) حيمس يسيت عيدر شخص( شدك ير ميور شده است به تصو ره مرگ غوطهيت
هنه كعت يماندار مرگ طبيا كيد، يدر تعم ييه گوكوجود دارد  يحس. دينما يات رفتار ميه در تازگس حكشد ك يم

 يار بـر رو كپسر گناه يعنيه من بودم ك يزيهر چ: ديگو يرود، م ير آب مياو به ز ي كهوقت. ندك يم يخود را بررس
 ك.ر( ح در مـن يمسه كنم بلك يم يه زندگكستم ينگر من ين ديا: ديگو يد ميآ ياو از آب باال م ي كهوقت. ب مرديصل

  ).20:2غالطيان

ه در كـ  يشود تا مـوقع  كامالً دركتواند  ين متن نميه اكد نيگو يم (Howson) سونوو ها (Conybeare) ريبيانك
  .ور شدن در آب بوده است ل غوطهكه به شيد اوليه تعمكرد ين امر قرار بگيذهمان ا

 يه بـه تـازگ  كـ ن سـاخت  كـ ن امر را مميما ا يراح بيام مسيه قكد يگو ين را ميرود و ا يش ميپولس رسول پ
 ماالت خـدا كهمة  يعني ين به سادگيا. ح به جالل پدر از مردگان برخاستيه مسكد يگو ياو م. مييات رفتار نمايح
ت نجات يت شخصياملكاس يدر ق. زانديه او خداوند را بر خكن هستند يانگر اينما -...عدالت، محبت و انصاف و-

زاند و چون يخدا او را برخ. ندكه او نجات دهنده را در قبر رها كآمد  يت خدا جور در نميا شخصن امر بيدهنده، ا
  .مييات رفتار نمايح يد، تازگيم و بايتوان يامش، ما ميم در قيا شده يكيح يما را مس

ـ ن يامـت و ينـه در ق يم، هـر آ يح متحد گشـت يمس يسيرا اگر ما به مثال موت خداوند عيز 5:6 ام يـ ز مثـل او ق ي
ـ تعم يآب برا ماندار دريا رفتنلمات به مثال موت او به فروك. م شديرد و مثل او خواهكم يخواه . د اشـاره دارنـد  ي
شدن  يزيد مثل چيتعم يوسته است وليش به وقوع پيسال پ 2000در حدود  يح در مرگ ويشدن با مس يكيعمل 
  .ه در گذشته اتفاق افتاده استكاست 

قت دارد ين حقيه اكاز آنجا . انگر قام اوستيه نماكم، ييآ يآب هم م يم، بااليرو يم ر آب فرويما نه فقط به ز
اضافه شده است تـا   يه نبوده است، احتماالً به متن اصليدر بخش دوم آ ياز متن اصل يه عبارت بر مثال او قسمتك

ن مـا  ي، بنـابرا )فرورفتن در آب( ميح متحد گشتيمس يسيرا اگر ما به مثال موت خداوند عيند زكل يمكه را تيا يمعن
م شد لزوماً نشان دهنده نگرش يعبارت خواه). از آب باال آمدن( ردكم يام خواهيز مثل او قين يامت وينه در قيهر آ

  :ديگو يم (Charles Hodge) جچارلز ها. ستينده نيآ
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ز بـه وقـوع   يـ چ كيـ اگـر  . يشـگ يو هم يتـوال ه به ارتباط مكوست اشاره نشده است بليه بعداً بوقوع خواهد پكنجا به آنچه يا رد
  .د ادامه بدهديمطمئناً با يگريوندد، ديبپ

هنه مـا اشـاره بـه همـه     كت يانسان. ح مصلوب شديهنه ما با مسكت يه انسانكم ينك يد اعتراف ميما در نعم 6:6
وه همـة عادتهـا و   مـا بـه عـال    يهنه، شرور و اصالح نشدنكعت يطب؛ ميه بعمنوان فرزندان آدم داشتكدارد  ييزهايچ

 ييه گـو كـ م چنانيپوشـ  يد را مـ يت جديده و انسانآور هنه را از تن دركت يما انسان توبه و بازگشتدر . مانيهوسها
  ).10، 9:3 سيانولك( مينك يرا به تن م كده و لباس پاآور ف را دريثكلباس 

مـا اشـاره    يبه بـدن جسـم  بدن گناه . بدن گناه مصوم گسته است يعنيهنه در جلجتا كت يمصلوب شده انسان
نترل كت فرد را تحت يده و شخصيه جسم پوشك يطانيل شكنشان دادن گناه است به ش ين به معنايه اكبل. ندك ينم

ن عبـارت نشـان   يآخـر . ميشو يرها م يقه منفينترل او به طركما از  يعني. گردد ين بدن گناه معدوم ميا. آورد يم در 
 كيـ شـتن  ك به خاطره كم ينيب يرا م ينجا مرديدر ا. گر گناه مبرا شده استيه دك: ن استيه منظورش چنكدهد  يم

به ( ه او مرد، از گناه مبرا شده استكنيبه محض ا. وم شده استكمح يكيتركال يصندل يس به مرگ بر رويافسر پل
  .ده استيان رسيده و آن مورد به پايمجازات به انجام رس). شود يعادل شمرده م: يظاللف طور تحت

طه گناه ه قدرت سلكهان پرداخت شده بل نه فقط تاوان گناهان. ميا ب جلجتا مردهيصل يح بر رويحاال ما با مس
  .ميستيچاره گناه ن يگر بردگان بيما د. سته شده استكمان شيهاير بر زندگيز

ا در م. ردكم يست هم خواهيه ما با او زك اين استگر يطرف د. قت استيطرف حق كيح يمرگ ما با مس 8:6
ـ ما در ح. ديسلطه گناه بر ما از هم پاش. ردكم يست خواهيم و در عدالت زيگناه مرد ح در حـال و  يامـت مسـ  يات قي

  !مينكم و نامش را پرستش ينكست يد با او تا ابد زيو ما با. م بوديخواه كينده شريآ

 يگـر بـر او تسـلط   يد مـوت . ح هرگز دوباره نخواهد مـرد يه مسكقت استوار است ين حقينان ما بر اياطم 9:6
ح هرگز تا يمس. شه گذاشته استيهم يآن سلطه برا يسه روز سه شب بر او ساطه داشت ول يمرگ فقط برا. ندارد

  !ابد نخواهد مرد

گناه و  يادعاها ياو برا. گناه همه مرد به جهتشه يهم يرو برا يك بارمرد، او  يسيخداوند ع ي كهوقت 10:6
ار را كـ نيامل اكرد و آنچنان كار را تمام كاو . از آن يپرداخت تاوان مجازات ناش ياعواقب و مطالبات آن مرد و بر

البته بـه  . ندك يست ميخدا ز يند براك يست ميه زكحاال او . رار آن وجود نداردكبه ت يازيگر نيه دكبه اتمام رساند 
 به عنوان يعنيند ك يست ميخدا ز يد برايجد يقيحاال او در طر يول. سته استيز يخدا م يشه برايمعنا او هم كي
  .تواند بدان وارد شود يه گناه هرگز نمكد يجد يگاهيرده و در جاكام يق

روش ؛ باشـد  يس مـ يات تقدين آيا يموضوع عموم. مينكه اول را مرور يد ده آيش از ادامه دادن، اجازه بدهيپ
. ميرده در او هسـت كام يح و قير او مرده در مسگاه ما در مقابل خدا، ما در نظيجا به عنوان. مقدس يزندگ يخدا برا

د يـ جد ياتيح برخاسته و در حيحاال ما با مس. ميح مرديمرگ ما با مس.ده سده استيشكر يد به تصوين امر در تعميا
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حاال . مرده ندارد يشخص كيگفتن به  يبرا يزيرا گناه چيز. سته شده استكگناه بر ما ش ييفرمانروا. قدم برداشته
  .مينك يخدا زندگ يه براكم يهستما آزاد 

ن يـ حال او به طـرز عمـل مـا نسـبت بـه ا     . ستيگاه ما چيجا راجع بهقت امر يه حقكح داد يپولس توض 11:6
  .زنده يسيح عيخدا در مس يم اما برايگناه مرده انگار يشتن را برايد خويما با. گردد يمانبر ميقت در زندگيحق

راث . ديـ گو يدر نـرش مـ   يقت در زندگيحق به عنوانه خدا درباره ما ك قبول آنچه ينجا به معنيانگاشتن در ا
ـ  به عنوانگفته است و دانستن آن  6:6انيه خدا در رومكردن آنچه ك باور يعنين يا: سدينو يسون مكپا قـت  يحق كي

ه هنكت يثابت در مقابل انسان ياش رفتار جهيه نتكمان است، يعمل مشخص ا كين مستلزم يا. نجات يبرا يشخص
رد كمان مداوماً عمل خواهد يا. ميح مرديب با مسيصل يبر رو؛ نديب يه خدا مكد يم ديخواه ييما او را در جا. است

 يم و داوركـ خدا درباره ح يموافقت قلب يعنيه كند ك ير ميقاً درگين ما را عميا. ندكض حفظ يگاه فيتا او را در جا
ه ما را فرامـوش  يست و هرگونه ادعا عليردن نك يسته زندگياگر آن، من شيدر مورد من گذشته داده شده است و د

هنـه مـا محاسـبه    كت ين با مصلوب شدن انسانيه اكردن است ك ين قدم در راه رفتن، مقدس زندگياول. رده استك
  .شود يم

انسـان مـرده پاسـخ     كيـ ه كم يده يما به وسوسه چنان پاسخ م ي كهم وقتيانگار يگناه مرده م يما خود را برا
ش عاشـق بـوده   توبـه و بازگشـت  ش از يه پـ كسر صحبت را با او باز شد  يزن لهيبه وسن يروز، آگوست كي. دهد يم

مـن  ! ن من هسـتم ين، ايآگوست: را صدا زد و گفت يزن ورد، آن كاو برگشت و فوراً راه رفتن آغاز  ي كهوقت. است
ن مـن  يـ گـر ا يد يدانم ول يه بله، من مكب دادرد، او از پشت سر جواك يش را تندتر ميها او قدم ي كهدر حال! هستم

انسـان مـرده    كي. خدا زنده است يگناه مرده و برا ين برايه آگوستكباشد  ين ميبود، ا يه منظور وكآنچه ! ستمين
  .گر گناهان ندارديا ديبت يانجام دادن در قبال فساد، دروغ، تقلب، غ يبرا يزيچ

ـ ا ه ما به مقدس بودن خوانده شدهك يعنين يا. ميخدا زنده هست يبرا يسيح عيحاال ما در مس م و پرسـتش و  ي
  .ن ثمر آوردنيدعا و خدوت و همچن

ه بـر مـا سـلطنت    ك ييفرمانروا به عنوانن گناه يهنه ما مصلوب شد بنابراكت يه انسانكم يديد 6:6ما در  12:6
ه كم يشو يق ميحاال ما عمالً تشو. ميتسيچاره گناه ن يگر بردگان بين ما ديرون انداخته شده است پس بنابرايند بك يم

ـ كمـا ح  يم گنـاه در جسـم فـان   يد اجازه بدهيما نبا. مييست نمايز يت فعليه وضعيبر پا  ينـد و از هوسـها  ك يمران
 ياركـ هم. مينك يامالً عملكد آنرا يحاال ما با. ديان رسيمرگ به پا لهيبه وسدر جلجتا، سلطه گناه . ميزيرانه بپرهيشر
م و ارداه مـا انجـام   يار را بدون تصمكن ياو ا يتواند ما را مقدس گرداند ول يفقط خدا م. ه الزم استنين زميدر ا ما

  . نخواهد داد

م تـا  ينـ كم يخود را به گناه تسل يد اعضايما نبا. ميتسل: رساند ين باب ميد ايلكلمه كن ين ما را به سوميا 13:6
م تـا در جهـت   ينكم يه خود را به خدا تسلكم يما مجبور هست. دشرارت استفاده شون يبرا يابزار و سالح به عنوان
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 يعنيم، ييست نمايشد ز يادآوري 4:6م تا چنانچه در يا ام داده شدهيپس از همه، ما از مرگ ق. عدالت استفاده شوند
  .مييروح رفتار نما يد در تازگيما با

ل يدل. ندك يگر سلطنت نميمانداران ديا ه عنوانبه چرا گناه بر ما كنيا يشود برا يداده م يگريل ديحاال دل 14:6
م يسـت يعت نير شـر يه ما زكن است يل دوم ايدل). 6:6( ح مصلوب شده استيهنه ما با مسكت يه انسانكن بود ياول ا

ه كد يگو يعت به او ميرا شريچرا؟ ز. عت استيز شريه كقرار دارد  يسر شخص يگناه، دستش باال. ضير فيه زكبل
رده انسـان  كعت سقوط يخفته طب يعت به آرزوهايو شر. دهد يقدرت انجام آن را نم يد انجام دهد وليبا ياركچه 

  .ن استيريوه ممنوعه شيم كگفت يه مكاست  يمين همان قصه قديا. ندك ينگرد و آنها را منع م يم

القدس را  اندار روحميا. ماندار نسبت به گناه مرده استيا. ض قرار دارد تسلط نداردير فيه زك يگناه بر شخص
ت يـ زه او بـا مح يـ رده اسـت و انگ كـ افت يمقدس در يزندگ يبرا يقدرت به عنوانن شده است كه در درونش ساك

قـاً تقـدس را   يه حقكاست  يزيض تنها چيف. وم شدنكل گرفته است و نه با ترس از محكنسبت به نجات دهنده ش
نـد، نـه   ك يه از گناه آزاد مـ كاست  يه الهامكست بلين يندارشتين فقط خويا: ديگو ين ميچنانچه د. آورد يبوجود م

  . سازد يه انسان را مقدس مكه تپه جلجتا است كنا بليوه سك

به ن مسئله يپولس با ا. دهد يردن را مكض اجازه گناه ين فيه اكترسند اصرار دارند  يض ميه از فك يآنان 15:6
. ميستيعت نيشر يب يم وليعت آزاد هستيما از شر. ندك يرد م ند و سپس آنرا واضحاًك يبرخورد مطرح سؤال  لهيوس

  .ه اويبر عل  ردنكخدمت به خداوند نه گناه  يبرا يآزاد يعنيض يف

م؟ ينـ كگناه  يمكشود فقط  يا ميآ: ن استينجا سؤال ايم؟ در ايم در گناه بمانيتوان يا ميآ: ن بودياسؤال  1:6در 
  .ندكهرگز سازش  يچ گناهيتواند با ه يخدا نم. ، حاشااست ان شدهيجواب در هر دو مورد با قدرت ب

م مبـدل بـه   ينـ ك يارباب اطاعت مـ  به عنوان يما از شخص يه وقتكاست  يدر زندگ يا قت سادهين حقيا 16:6
 يان آن جـاده مـرگ ابقـد   يم و در پايگرد يم، بندة گناه مينكيگناه مما  يل وقتكدرست به همان ش. ميشو يبرده او م

. مقـدس اسـت   يزنـدگ  كيـ اش  جـه يم، نتينكگر اگر ما اطاعت از خدا را انتخاب يد ياز طرف. شدك يما را مانتظار 
شـان  يعـت تـازه ا  ين خدا آزادند تا هر آنچـه طب يخادم ياند ول ر شدهياس يلة خطا، ترس و بدبختيوسبه بندگان گناه 

  د؟يد برده بمانيا باد چريد آزاد باشيتوان يه مك ين وقتيبنابرا. دوست دارد انجام دهند

ر يح پاسخ مثبت داده و تحت تأثيم مسيد و با انصاف به تعالين گناه بوديخادم يه شما زمانكر كخدا را ش 17:6
ه شـامل همـه   كـ رده بودنـد  كـ شـه  يض را پيل فيبه انج يامل قلبكان روم اطاعت يحيمس). يپ يب يج( ديقرار گرفت

  .دهد يم ميعلن زساله تيه پولس در اكشود  يم ييها آموزه

 به عنوانشان از گناه يقت ايبه حق ييدر پاسخگو. ندكت يفه درستمان هدايد ما را به وظيح بايآموزه صح 18:6
ـ يـ عبارت آزاد شده از گناه به ا. ل به غالمان عدالت گشته بودندياربابشان آزاد شده بودند و تبد ه كـ سـت  ين ين معن
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متن . نخواهند شد آلود ب اعمال گناهكگر مرتيه دكست ين ين معنين به ايهمچن. ندارند آلود گناه يعتيگر طبيشان ديا
  .يقدرت سلطه در زندگ به عنواناز گناه اشاره دارد  ين امر به آزاديه اكدهد  ينشان م

نند، ك يم يه عادالنه زندگك يد آنانيفهم ياو م يرد ولكپولس رسول از غالمان عدالت صحبت  18ه يدر آ 19:6
 يآنان. مييگو ياز آن سخن م ها انساندرباره  ي كهست خصوصاً وقتين ي، بردگيعدالت عمل. ستنديت نعمالً در اسار

حنـا  وي(     قت آزاد خواهنـد بـود  يرده است در حقكشان را آزاد يه پسر اك يآنان ينند برده گناه هستند ولك يه گناه مك
34:8 ،36.(  

آشنا  يرياو از تصو يعنين يه اكد يگو يانسان سخن م وربه طه در مثال برده و ارباب، كدهد  يح ميپولس توض
 بـه خـاطر  گر، يان ديبه ب؛ دهد يشان انجام ميضعف جسم ا به خاطرار ار ك نياو ا. ديگو يروزمره سخن م ياز زندگ

ازمنـد  يثـراً ن كقـت ا يحق. شوند يان ميب ياصل يدر الگوها ي كهق وقتيشان در فهم حقايا يركو ف يالت روحانكمش
  .ل دارد تا قابل فهم شوديل تمثكداده شدن به شنشان 

د يـ حـاال آنهـا با  . رده بودندكرا بنده هرگونه نجاست و گناه شان يبدنها توبه و بازگشت خودمانداران قبل از يا
  .قتاً مقدس باشديشان حقيردند تا زندگك يم ميبنده عدالت تقد به عنوانف را يضع يهمان بدنها

ـ ا. از عدالت بود يشناختند آزاد يشان ميه اك ين گناه بودند، تنها آزادشان غالمايا ي كهوقت 20:6  يتين وضـع ي
  !يو آزاد از هرگونه خوب ية همه گونه بدليوسبه ر ياس؛ ننده بودكد يار نا اميشان در آن قرار داشتند بسيه اك

ـ يآوردع  يمـ ن نداشتن نجات به چـالش در  يثمرشان در ح يب يردن زندگكشان را با مطرح يپولس ا 21:6  يعن
  :را نوشته است ين فهرستيز فورد چنيوس دنكمار. مانداران از آنها العان شرمنده هستنديه اك يثمر

 )5(نابجـا از نفـوذ    اسـتفاده  )4(ردن زمـان  كطلف  )3(عاطفه ناتوان  )2(عدادها تردن از اسكسوء استفاده  )1(
ا جمـع  يـ خصوصاً عشق به خدا به عشق،  يتعد )7(ئق ن عالير پا گذاشتن بهتريز )6(ن دوستان يردن بهتركگمراه 

 يهـر گنـاه  « :رسون نوشته استيپ يت يا. زها موت استين چيسر انجام همة ا. شرم :لمهك كينها در يهمة ا يبند
  .خواهد داشت يثمر و هدف خود موت را در پ به عنوانم يسر انجامش موت است و اگر در آن اصرار ورز

اربـابش آزاد اسـت و بـا اراده آزاد     به عنوانحال او از گناه . ندك يامالً عوض مكن را ت انساي، وضعتوبه 22:6
. خواهد بـود  يان سفر زندگيات جاودان در پايمقدس در زمان حال و ح ياش زندگ جهينت. باشد يخود غالم خدا م

ان است و شامل بدن جالل يه در پاكاشاره دارد  ياتيه به آن حين آيا يات جاودان دارد وليماندار العان هم حيالبته ا
  .باشد يافته مي

  :ندك يار خالصه مكآش ين تضادهايردن اكان يب لهيبه وسپولس رسول موضوع را  23:6

  .گناه و خدا: دو ارباب

  .مزد و نعمت: دو روش
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  .ات جاودانيمرگ و ح: دو سرانجام

همـة  . ح اسـت يمس يسيما ع شخص است و آن شخص خداوند كيات جاودان در يه حكد يتوجه داشته باس
  !باشد يم ين سادگين امر به هميا. ات جاودان دارنديح هستند حيه در مسك يسانك

  

  )7باب ( ماندارانيا يعت در زندگيگاه شريجا) خ

ان بـا  يحيارتبـاط مسـ  : ن قسمت مطـرح خواهـد شـد   يه لزوماً در اكشد ك يش ميرا پ يحال پولس رسول سؤال
دادند  يه به سؤال او جواب مكز خصوصاً در ذهن خو داشت يرا ن يهودي يندارانمايد پولس ايست؟ شايعت چيشر

ه كشد  يم مكح ييها مانداران امتيبه ا يو شرع ياصول اخالق يل داده شده بود وليعت به اسرائيشر يي كهاز آنجا
  .شان قرار دهنديردگپس از عادل شم يزندگ يبرا يقانون به عنوانعت ير شريخواستند خود را ز يم ينادان ياز رو

م يحـاال خـواه  . بـرد  يان ميفرزند خدا به پا يعت گناه را در زندگيه مرگ سلطه طبكم ينيب يدر باب ششم ما م
  .برد يان ميه تحت آن هستند به پاك يسانكعت را بر همة يل، سلطه شركه مرگ به همان شكد يد

د يـ شـما با : ايـن اسـت  ارتباطش . ضير فيه زكبلد يستيعت نير شريه زكچون: ارتباط دارد 14:6ه با ين آيا 1:7
ه زنـده  ك يانسان تا زمان كيعت بر يه شركقت را ين حقيا شما ايا آي؛ ضير فيه زكد بليستيعت نير شريه زكد يبدان

 يسـان كعت هسـتند و  ين شرين قوانيه عارفكند ك يصحبت م يسانكد؟ پولس رو به يدان يند نمك يم يمرانكاست ح
  .انسان مرده ندارد كيگفتن به  يبرا يزيعت چيه شركآگاه باشند د ين بايه بنابراك

وحـه  كزن من كي .ندكش يمان ازدواج را ميه چگونه مرگ پكدهد  ين امر، پولس نشان ميمثال زدن ا يبرا 2:7
  .عت شوهرش آزاد خواهدشديرد، از شرياش بسته است، اما هرگاه بم عت به شوهر زندهيبر حسب شر

اگر شوهرش  يول. ب زنا شده اسنكات دارد، او مرتيه شوهرش حك يوندد ماداميگر بپيرد دنه م ياگر زن 3:7
  ).ندكگر ازدواج يد يبا شخص( وحه گرددكمن يگريد ياب به زنا و گناه به شخصكه بدون ارتكرد او آزاد است يبم

نه شـوهر و  : مثال عنوانبه . مينكه يكت يل لغوكات به شيجزئ كت كت يد رويل، ما نبايار بردن تماثكدر ب 4:7
ن مرگ يند بنابراكش يمان ازدواج را ميه فقط مرگ پك اين استل يته تمثكن. ستنديعت نيدهنده شر نه همسرش نشان

  ).سازد يباطل م( ندكش يعت مير شرياو را ز يشمردگ ح، عادليماندار به مسيا

ردن كـ وم كـ با ارزش در مح يمتعت هنوز خديعت مرده است، شريد شريگو يه پولس نمكد يتوجه داشته باش
بودند و به  يهوديه كند ك ير مكف يسانكن متن دارد به يما در ا: ديگو ياو م يه وقتكد ياد داشته باشيو به . گناه دارد

نجا به جسد او در مرگ اشاره يم، جسد در ايعت مرده شديشر يح برايد مسيوساطت جبه ما . اند آورده يح رويمس
لة مـرگ  يسبه مان ازدواج يپ كي. ميا رده بسته شدهكام يح قيما حاال به مس. ميباش يعت بسته نميگر به شريما د. دارد



- �٢  - 
 

خدا ثمـر   يم برايتوان يم، ميعت آزاد هستيه از شركو حاال . ل گرفتهكه تازه است شك يگريسته شده است و دكش
  .مياوريب

ـ آورد ين بودن در جسم به بار مـ يدر ح ه ماكشد ك ير ميرا به تصو ين اشاره به ثمر، در ذهن ما ثمريا 5:7 . مي
ـ   ينجـا جا يدر جسم در ا. باشد يدر بدن نم يعبارت در جسم ظاهراً به معن م يابيـ ه نجـات ب كـ نيش از ايگـاه مـا را پ

ه كـ م و هـر آنچـه   يه بـود كما مسئول هر انچه . ز در خدا بوده استيگاه ما نيپس جسم اساس جا. ندك يف ميتوص
  .ح استيدر جسم متضاد در مس. ميا ت خدا بودهيسب رضاك يبرام يم انجام دهيتوانست يم

سـت  ين معنا نين بديا. ميردك يعت بود عمل ميه از شرك يگناهان يها تحت هوس توبه و بازگشتمانما قبل از 
انجـام   ينام بردن و سپس منع آنها، قدرت هوس را برا لهيبه وسه فقط كعت آنها را به وجود آورده باشد بليه شرك

  .ردك يم كين آنها تحرداد

م يشـو  يها مـ  ن وسوسهيم ايما تسل ي كهشوند و وقت يدا ميجسم ما پ يآلود در عبارت اعضا گناه ين هوسهايا
ثمره جسـم   به عنوانگر پولس رسول از ثمره اعمال يد ييدر جا. اش موت است جهيه نتكم يآور ين ميآگ زهر يثمر

نه، خشم و تعصب، شقاق، يك، نزاع، ي، دشمني، جادوگريپرست جور، بت، فيكزنا، فسق، ناپا: آورد يان ميسخن به م
  ).21-19:5غالطيان( و لهو و لعب يبدعتها، حسد، قتل و مست

ـ افتنـد ا  يما اتفاق م يبرا توبهه در زمان كالعاده  فوق يزهايان همة چيدر م 6:7 ه مـا از  كـ ن امـر وجـود دارد   ي
در . ميمـرد  ينمونه مرد، ما هم با و به عنوانه او كاز آنجا . ح استيمسجه مردن ما با ين نتيا. ميشو يعت آزاد ميشر

عت آزاد ين ما از شـر يبنابرا. ردكت كآن سا يپرداخت تاوان گرانبها لهيبه وسعت را يشر يهمة ادعاها يمرگ او و
  .ما وجود نخواهد داشت يبرا يا چ مخاطرهيگر هيد. ميآن آزاد يشگيم و از لعنت هميهست

ــاره طلــب نخواهــد شــدخــدا د يبهــا ــر دســتها؛ وب ــان يخــون ياول ب ــاره در زم . گــريد يمــن و بعــد دوب
زه خـدمت مـا،   يانگ. حرف يهنگكم و نه در ينك يبندگ يروح يم تا در تازگيما حاال آزاد هست. يديتاپل.ام.اگوستس

ه در هـر  كـ سـت  يمـا ن  ين مسئله بندگيگر ايد. اسارت يآزاد است و نه از رو ين خدمتيا. محبت است و نه ترس
  .گرانيت دادن دكه لذت بردن از جالل خدا و بركم بليات و مراسم باشير جزئكلحظه به ف

مانداران نسبت به يه اكاو گفته بود . عتيشر ياست برا يه پولس خطركد يآ ينظر مبه ن مبحث يلّ اكاز  7:7
بـه  امالً از موضـوع  كـ ن يا يول. استر يعت شريه شركند كجاد يرا ا يركد طرز فين شاياند و ا عت مرديگناه و شر
  .دور است

ات خودش قبل از نجات بر عهده داشته است يعت در حيه شركرا  يدهد تا نقش مهم ياو ادامه م 13-7:7در 
ـ نما هـا  انسـان عت گناه را در يه شركست بلين آلود خود گناه يعت به خوديه شركند ك يد ميكاو تأ. ح دهديتوض ان ي

گـران  ياو خـود را بـا د   هك يتا موقع. اش آگاه ساخته است يه او را از فساد افتضاح قلبكود عت بين شريا. سازد يم
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عت خدا مطالبـات خـود را   يه شركنيبه محض ا يول. پنداشت يرد، او خود را منصف و مورد حرمت مك يسه ميمقا
  .ندوم ماكزبان و مح ياش پولس ب نندهكوم كرد وئ به خانه او آمد آنهم با قدرت محكآغاز 

. رديگ يردن در ذهن انسان انجام مكطمع . نكطمع م: ن فرمان بوديرد همكه گناه را به او ظاهر ك يفرمان خاص
ر كه تفكده بود يرد و حاال فهمك يشتر گناه ميشد، او ب يب مكدام از تجاوزات را مرتكچيد هيپولس نبا يي كهاز آنجا

 يا ر آلـوده كـ او تف. هستند آلود گناه يطانيهم مثل اعمال ش ينطايرات شكه تفكد ياو فهم. است او فاسد بوده يزندگ
  .ها بود از وحشت ياش، اتاق يدرون يزندگ يتوانست بدون شرم باشد ول ياو م يظاهر يزندگ. داشت

م دهـم ده  كـ همان ح يعنينجا يطمع در ا. د آورديم فرصت جسته، هر قسم طمع را در من پدكگناه از ح 8:7
ه كـ شـود   يتـر مـ   عت انسان مشتعليطب يند، آلودگك يراته را منع ميشر يها همه انواع طمع عتيشر ي كهوقت. فرمان

را در ذهن خود پرورش  يدام از لذات جنسك چيد هيتو نبا: ديگو يعت ميمثال، شر يبرا. دآور همه آنها را به اجرا در
 يلـ يف، تخيثك يعت تو را از زندگيشر. ندارد يچ منفعتيه هك ينك يزندگ يلياز لذات تخ ييايد در دنيتو نبا. يبده

عت ير شريه زك يه مردمكن است يجه اين نتيبنابرا. دهد يعمالً قدرت انجام آن را به تو نم يول. ندك يو پست منع م
ه كـ شـوند   يم يشهوان يها يكو ناپا ينه امور جنسيدر زم يشتريالت بيتخ يتر و دارا كناپا يل به افراديهستند تبد
ه آن را انجـام  كـ خواهـد   يرده مكعت سقوط يمنع شده است، طب يه هر موقع عملكد ينها خواهن فهمآ. قبالً داشتند

ـ فـه لذ ين است و نان خفيده شده شريدزد يآبها: ندك يدا ميشتر عالقه به انجام دادن آن پيب يدهد وقت  باشـد  يذ مـ ي
د يآ يعت ميشر ي كهده است، وقتيابسگ خو كيمانند  آلود عت گناهيطب. عت گناه مرده استيبدون شر). 17:9امثال(

  .ه منع شده است را با افراط انجام خواهد دادكانجام نده، سگ از خواب بلند شده و هر آنچه : ديگو يو م

ـ آلـود نسـبتاً غ   عت گناهيطب يعنين يه اكوم شود، او زنده بود كعت محيلة شريوسبه ه پولس كنيقبل از ا 9:7 ر ي
  .در چاله گناهان قلبش افتاده بود ياطر و نادانت خيرضا يفعال بود و او از رو

هـر چقـدر او   . آلـود او از درون مشـتعل شـد    عت گناهيطب -نندهكت شيومكمح يعني- م آمدكح ي كهوقت يول
ـ او در ام. خورد يست مكند، بدتر از قبل شكه اطاعت كرد ك يم يشتر سعيب  لهيبـه وسـ  آوردن نجـات   بـه دسـت  د ي

ش ياهـا ياو از همـه رو . بـودن مـرد   كپـا  راجع بهخود  يرات شخصكو از همه تفا. ش مرديا تالشعايشخص خود 
  .عت مرديشر يحفظ و نگهدار لهيبه وس يشمردگ عادل راجع به

منظـور او چـه    يول. او به امغان آورد يات بود، عمالً موت را برايح يه براك يمكه همان حكد ياو فهم 10:7
: خدا گفـت  يي كهجا يعني 5:18ان ياست به الو ين احتماالً نگاهي؟ اات بوديح يه براك يمكح: ه گفتكنيبود از ا
. هـوه هسـتم  يرد، من كست خواهد يه آنها را بجا آورد در آنها زك يه هر آدمك. ديام مرا نگاه داركض و احيپس فرا

در  نوشته بـه نشـانه هشـدار    كي. عت را نگه دارنديه همة شركاست  يسانكعت مال يات وعده داده شده در شريح
شـما   يات را برايم حكد، حينكاگر اطاعت . ديريها فاصله بگ لهياز م: ديگو يه مكر نصب شده است يرون قفس شيب

  .ر جلو بروند، مرگ به بار خواهد آمديردن شكنوازش  ينند و براك يه نااطاعتك ييها بچه يبرا يول. به همراه دارد
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ـ  يا. رديرد سرزنش قرار بگد مويعت نبايه شركند ك يد ميكدوباره پولس تأ 11:7 را  يه وكـ بـود   ين گنـاه درون
ست يوه ممنوع دآنقدر هم بد نيند مكر كب داد تا فيگناه او را فر. رده انجام دهدكعت منع يرد آنچه را شرك كيتحر

ه بـه او گفـت   كن گناه بود يا. ه او رفت و آن را برداشتكن عاملش بود يخواهد آورد و ا يشاداو  يو باالخره برا
سب نجـات  ك يد براين اميه مرگ را بهترك يبه طورشت كن گناه او را يبنابرا. رده استكرا از لذات منع  يدا وخ

  .ردك يمعرّف يبه و

داشته  به خاطرد دائماً يراتمان باكتف. باشد يو مكيم آن مقدس و عادل و نكعت مقدس و هر حيخود شر 12:7
 يامـل اسـت و بـرا   كن يعت توسط خدا داده شد و بنـابرا يشر. اردوجود ند يز اشتباهيچ چيعت هيه در شركم يباش

ـ ار دارنـد، ا كه با آن سروكاست  يعت وسائل خاميشر. باشد ينقص م يو ب ياداره خدا و مردم عال عت بـه  ين شـر ي
ـ ازمنـد  يپشت آن ن يست وليه گناه چكعت داشتند تا بدانند ياز به شريآنها ن. ار بودندكه گناهكداده شد  يمردم  كي

  .دهد ييشان را از مجازات و قدرت گناه رهايجات دهنده بودند تا ان

ـ پولس ا. آمد يه قبليعت اشاره دارد چنانچه واضحاً در آيآمده است به شر ييوكيه نكآنچه  13:7 ن سـؤال را  ي
بـه  عت گنـاه را  يشـر . عت مقصر اسـت يا شريآ يعنيه كد؟ يمن موت گرد يبرا) عتيشر(يي وكيا نيآ: ندك يطرح م

 عت دانسـتن گنـاه اسـت   ياز شـر . دهـد  يث بودن و آلوده بودنش نشان مـ يعت گناه را در خبيشر ياورد وليود نوج
رده اسـت  كه گناه را منع كعت مقدس خدا يآلود انسان چگونه به شر عت گناهيطب! ستيز نين همه چيا يول). 20:3(

ل بـه مصـائب   يبود حاال تبد) خفته( الر فعيغ يه هوسهاكآنچه . امالً روشن استكجواب پس خواهد داد؟ جواب 
شـتر  يهر چقـدر انسـان ب  . ندكدار ياران بكگناه يند تا شهوت را در زندگك يعت استفاده مين از شريبنابرا! شوند يم

. شـود  يش مـ يدهايـ شـان از همـه ام  يد و پريـ ت انسـان ناام يدر نها يي كهشود تا جا يند، وضع او بدتر مك يتالش م
آلـود بـودن    و انسـان گنـاه  . اورديـ د بيد مرگ را در شخص پدير و امكرد تا تفكعت سواستفاده ين گناه از شريبنابرا

  .ده بوديخودش را ند آن طورد چنانچه هرگز قبالً ياش را د هنهكعت يطب

ان كت ياسماً بحران؛ اش بود گذشته يات زندگيح دادن تجذبيار، پولس رسول مشغول توضك ين جايتا ا 14:7
  .بود يعت ميق خدمت شريت گناه از طريومكسخت تحت مح كهي دهنده در زمان

عـت  يان دو طبياسماً، تضاد م؛ است  افتهير يياش تغ ات او از زمان تولد تازهيده و تجربيحاال او به زمان حال رس
عت يه شركن امر آگاه است يپولس از ا. يشخص يهاييق تواناياز طر ياز قدرت گناه درون يين بودن رهاكر مميو غ

ه كـ نـد  ك يمـ  كاو در يول. است شدهم يتنظ ها انسانت يخود مقدس است و نفع روحان يه به خودك؛ است يوحانر
او . ر گناه فروخته شـده اسـت  ياو ز. ش ندارديات خويرا در ح يبر گناه درون يروزيرا او تجربه پياست ز يجسمان

   .ارباب فروخته است به عنوانر گناه يه مثل برده زكند ك ياحساس م

امش را يـ ح در مـرگ و ق يشدن با مس يكيقت يه حقك يسكماندار و يا كين يحال پولس رسول جنگ ب 15:7
 يه درجسـتجو كشخص است  كيه در كشخص است  كيعت در ين دو طبين تضاد بيا. دهد يح ميدانند توض ينم

 لهيبـه وسـ  تقـدس   يش براانسان در تال كينجا يدر ا: دهد يح ميفوستر توض يهو. رفت ينا باال ميوه سكتقدس از 
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افتن ي يفقط برا). 12هيآ( باشد ين خدا ميفرام ييوكيامل و عدالت و نكه در جنگ با تقدس كاست  يتالش شخص
 يچ جـا يز خواهـد بـود و هـ   يـ ست آمكش ين جنگيا. خواهد داشت يت بدتريشتر بجنگد، وضعيه هر چقدر بكنيا

ند و كه يه در گناه تخلكست يرده او نكعت سقوط يو طب ردهكانسان سقوط  كيه در قدرت كست چونيتعجب هم ن
  .ديبنما يدر تقدس زندگ

آمـده   25-9ات يبار در آ 40ر ين ضمايا. من شتنم، ماليمن، خودم، خو: دينكر اول شخص مفرد توجه يبه ضم
ن دهنـده اصـل   نهـا نشـا  يا. شوند يم» من«ن يتاميشوند دچار اوردوز و يات باب هفتم ميه وارد تجربك يمردم! است

  .شود يافت نميه ك ييدر جا يشخص يروزيسب پك يتالش برا يعنيه هستند يقض

ننـد  ك يت او توسط خودش توجه ميشتر به شرح وضعيب يامروز يان جسمانيحيه مسكم ييد بگويبا يبا ناراحت
اند تا به  ه ردكام يمرده و ق حيد با مسيبدانه كاز دارند يمردم ن. شندكه را بكآن به جاينند ك يالتشان اضافه مكو به مش

  .نندك يح را دوباره باز ميدن به جسم، آنها خبر مسيدر رس يسع به جايپس، . نندكست يات زيح يتازگ

ـ ا. نمكـ  يخواهم م يمن آنچه را نم: ديگو يعت، پولس مين دو طبيح جنگ بيدر توض ت يشخصـ  ين دوگـانگ ي
است  ييارهاكه شامل انجام كابد ي يم يتيودش را در انساناو خ). يتيدم دو شخصآ( ديها يل و آقاكيتر جكد. است

  .ه از آنها متنفر استك يخواهد آن را انجام دهد و اعمال يه نمك

ه بـه  كـ نـد  ك يق مـ يعت را تصديند، او شرك يوم مك، او را محيبهتر يه داورك يب شدن اعمالكدر مرت 16:7
عت يه شـر كـ نـد  ك يسـب مـ  كرا  يت درونين رضاياو ا نيند بنابراك يوم مكز او را محيعت نيرا شريضدش است ز

  .وستكين

ه گنـاه تجـاوزگر   كـ سـت بل يح نيد در مسـ يت جديه مقصر انسانكرساند  يجه مين نتيرا به ا ين امر ويا 17:7
هنـه و  كعـت  يد گناهان خود را با ربط دادن آنها بـه طب يما نبا. مينجا مواظب باشيد در ايما با يول. است يو يدرون

ت مـورد  يرفع مسـئول  يه را براين آيم و ما بنابرايده يه انجام مكم يهست ييارهاكما مسئول . مينكه يتوج يونگناه در
آلودش اسـت و نـه عـذر     گناه يمنشأ رفتارها يابيدهد رد ينجا انجام ميه پولس در اكهمه آنچه . مياستفاده قرار ده

  .آنها يآوردن برا

ه در كـ ؛ مياموزيدهد ن يدر آموزش مم داشت اگر آنچه را پولس يهما در تقدس نخوا يشرفتيچ گونه پيه 18:7
 يمانـدار يه از آدم به هر اكر يعت فاسد و شريطب يعنينجا يجسم در ا. ستين نكسا ييوكيچ نيه) در جسم من( من

چ يهـ . دهد يشخص از خود نشان م كيه كرانه است ين منشأ هرگونه عمل شريا. ده استيبه ارث رس ييدر هر جا
  .در آن وجود ندارد ييوكين

 ييمـان رهـا  ي هنـة كعـت  يدر طب ييوكـ يردن بـه هرگونـه ن  كـ ن ما از نگـاه  يم، ايآموز ين امر را ميما ا ي كهوقت
ردن كـ ن ما را از مشغول يو ا. ندك يم آزاد ميابي ينم ييوكيچ نيه ي كهد شدن در زمانين امر ما را از نااميا. بخشد يم
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چـن   كم يات، رابرت ماركاس يليچنانچه نست. ما وجود ندارد ينگر در درون يروزيچ گونه پيه. رهاند يخودمان م
  .مينكح نگاه يبار به مس د دهيم بايانداز يه ما به خود مك يهر نگاه يبرا: گفته است

درست را  يانجام عمل ياو آرزو يه تا وقتكخورد  يدر جسم، پولس رسول تأسف م يديظاهر شدن ناام يبرا
ه او دارد لنگـر را بـه درون   كن است يل اكالبته، مش. ردن آرزوها و اعمالش نداردكل يتبد يبرا يدارد خودش منابع

  .شدك يق ميقا

ـ ين دو طبيپس همچنان تضاد ب 19:7 ه كـ  ييوكـ يسـت در قبـال آن ن  كاو خـودش را در ش . رود يش مـ يعت پ
 يا او خـودش تـوده  . دهـد  ينجام مه از آن متنفر است اكرا  يآن عمل بد به جايابد و ي يخواهد به عمل آورد م يم

  .ها است از تضادها و متناقض

ه كـ ) عـت تـازه  يطب( آنچـه را ) هنـه كعـت  يطب( ه مـن كـ حـاال  : مينكن خالصه ين چنيه را اين آيد ايما با 20:7
د روشـن  يـ مجدداً اجـازه بده . ن استكه در من ساك يه گناهك، بل)شخص( ستمينم، من فاعل آن نك يخواهم م ينم
خود را از قـدرت   ييه رهاكد يگو يدارد م ياو به سادگ. ستيت و عذر آوردن نيس مشغول رفع مسئوله پولكم ينك

  .ستياش ن ت تازهيانسان ين عمل او با آرزويند، اك ياو گناه م يه وقتكنيرده است و اكدا نيپ يگناه درون

 يشـود همـه هـدفها    يه باعث مـ كافته يش يارش و در زندگكعت در يشر كيا يو  ياصل اخالق كياو  21:7
ارش را خاتمـه  كـ خواهد آنچه را درست است انجام دهد، او با گنـاه   ياو م ي كهوقت. نجامديست بكاو به ش يوكين
  .دهد يم

عت خـدا  يه شـر كداند  ياو م. شود، او در نور خدا خشنود است يعت تازه او مربوط ميه به طبك ييتا جا 22:7
  .ه اراده خداست انجام دهدكخواهد آنچه را  ياو م. دا استعت نمونه اراده خيه شركن يمقدس است و ا

ر يند و او را اسـ ك ياش تالش م عت تازهيه بر ضد طبكند، يب يش ميار و زندگكمتضاد را در  ياو اصل يول 23:7
بـه  . دهـد  يبه او نمـ  يچ قدرتيه او در آن خشنود است، هك يعتيشر: سدينو ينگ مياتكرج .ج. سازد يم يگناه درون

ردن كـ م ياسماً، تقد؛ نكر مميغ يند آنچه را خدا انتظار دارد به اتمام برساند در حدك يگر، او دارد تالش ميد يانيب
ن خودش يآورد و ا يم به جايه از جسم است كه جسم آنچه را كافته است ياو در. عت مقدس خدايشر يجسم برا

  .با خود خدا يعت خداست و حتيدشمن با شر

فاسد دارد  يه بدنكند ك ياو احساس م. خارج شود بلندشاد معروف و يه فركدهد  يجازه محاال پولس ا 24:7
او در درد و رنجش آگاه است . شيهنه است با همه تضادهاكعت يجسم، البته همان طب. از پست او را بسته است هك
  .شود كمكرون يب يز منبعد ايبه او با. ز برهانديند و نفرت انگين اسارت ناخوشايست خودش را از ايه قادر نك

ـ تواند به ا يم. شود يم كق دريه آمده است در حداقل دو طرين آيه در اول اك يرگذاركن شيا 25:7 ـ ي  ين معن
ه او كن معنا باشد يتواند به ا يا ميمسشح آمد  يسيوساطت خداوند ما عبه  ييه رهاكنم ك ير مكمن خدا را ش. باشد

  .ستين يه قبليگر انسان آيه دكند ك ير مكح شيمس يسيخدا را در خداوند ع
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عت يمانـدار شـر  يتـازه، ا  يعتيا طبيتازه  يبا ذهن. ندك يرا خالصه م ييعت قبل از رهاين دو طبيه تضاد بيه آيبق
ده ينرسـ  يما بـه بـاب بعـد    ي كهعت گناه را تا زماني، شر)هنهكعت يطب( ايبه جسم خود  يند ولك يم يخدا را بندگ

  .افتيم يرا نخواه يين رهاح داديقه توضيم طريباش

  

  ).8باب( مقدس يزندگ يالقدس به عنوان قدرت برا روح) د

ـ آ: ن سـؤال جـواب داد  يپولس در باب ششم به ا. مقدس همچنان ادامه دارد يموضوع زندگ  ليـ م انجيا تعـال ي
ـ او بـا ا  ند؟ در باب هفتمك يق ميردن را تشوكگناه  يا حتيدهد و  ياجازه م) مانيفقط ا لهيبه وسنجات ( ن سـؤال  ي

ننـد؟  كمقدس حفظ  يزندگ كيت شدن به يهدا يعت را برايه شركد يگو يان ميحيل به مسيا انجيآ: شود يروبرو م
  مقدس هستند؟ يزندگ كيان قادر به داشتن يحيچگونه مس: ن استيحاال سؤال ا

ـ ناپد يه در بـاب هفـتم معـروف بودنـد، همگـ     كـ  ير شخصيه ضماكم ين العان توجه داريما هم د شـدند و  ي
ـ پ. دن مـتن يـ فهم ياسـت بـرا   يلمه مهمـ كن يا. مسالط است يالقدس به شخص روح ه از كـ سـت بل ياز مـا ن  يروزي
 در خـدمت  يآزاد: نـد ك يروح را عنـوان مـ   كمكنوع  7گوردن .يج.يا. باشد ين مكه در ما ساكالقدس است  روح

 ، شهادت بر فرزند بودن)14ه يآ( ت در خدمتيدا، ه)13هيآ( بر گناه يروزي، پ)11هيآ( خدمت ي، قدرت برا)2هيآ(
  ).26هيآ( شفاعتو  ، مدد در دعا)26هيآ( ، مدد در خدمت)16هيآ(

چ قصـاص  يرود، پس ه يم يروزياد پيان باال و فركست به مكو ش يدين نااميپولس رسول حاال از سرزم 1:8
  .ده شوديفهم لكتواند به دو ش ين امر ميا! هستند يسيح عيه در مسك يست بر آنانين

در  ي كهما وقت. ميح هستيرا ما در مسيست زيشود، ن يه به گناه ما مربوط مكتا آنجا  يوتكچ قصاص ملياول، ه
ن از يم بنـابرا يح هسـت يه ما در مسكحاال  يول. مان قصاص وجود داشتيم، برايدر آدم بود يعنيهنه خود كت يانسان

  .ه او استكم يقصاص آزاد هست

  .ديد و او را از حرمت خدا دور سازينك يمن دست دراز كاول به نجات دهنده مبار

ـ نـز  يكتام .ان.لويدب. ميهس كه ناپاكد ييگناه شده است، سپس به من بگو كيب كمرت يسيه عكد ينكثابت   يول
ـ بامـا  . سـت يدهـد ن  يح ميه پولس در باب هفتم توضك يردن شخصكوم كبه مح يازيه نك يعنين ين همچنيا د از ي

ـ يعت را بجا آوريه با تالش خود مطالبات شركم يستيم، قادر نيبگذر 7ان يتجربه روم ـ نبا يم ول ـ نجـا ا يد در اي ن را ي
  .ستيما ن يچ قصاص برايه چرا هكدهد  يح ميتوض 2هيآ. مينكعنوان 

نون متضـاد  ا قايعت ينها در شريا. ردكعت مرگ و گناه آزاد يما را از شر يسيح عيات مسيعت حيروح شر 2:8
غرق  يار خاص گناه درونك. مقدس است يزندگ يمانداران برايدن به ايالقدس قدرت بخش ار خاص روحك. هستند

ـ نك يرا به هوا پرتاب م يه شما توپك يوقت. ن همانند قانون جاذبه استيا. ردن انسان در مرگ استك سـوي  د، بـه  ي
ـ نك يرا در هـوا آزاد مـ   آني وقتـ  ياست، ولتر  نيز هوا سنگپرنده زنده ا. استنتر يرا هوا سنگيگردد ز يمشما بر د، ي
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القـدس   ن روحيبنـابرا . عت اسـت يه شـر يـ ردن پرنده بر فراز جاذكات در پرواز يعت حيشر. رود يند و مك يپرواز م
  .سازد يعت مرگ و گناه آزاد ميدهد و او را از شر يماندار ميرا به ا يسيام خداوند عيات قيقدرت ح

عت يشر يي كهض در جايف يتحقق ببخشد ول ها انسانتوانست مطالبات مقدسش را در  يرگز نمعت هيشر 3:8
  !م چگونهينيد ببيبگذار. ست خورد، موفق شدكش

ـ ا. ف بوديرا به سبب جسم ضعياورد زيمقدس به بار ب يتوانست زندگ نمي عتيشر عت نبـود  يل شـر كن مشـ ي
قدرت اطاعـت را   يار هستند ولكه گناهكند ك يصحبت م ييها سانانعت از يشر. رده انسانكعت سقوط يه با طبكبل
ه كد ينكن امر توجه يبا دقت به ا. ردكه جسم گناه مداخله يخدا با فرستادن پسرش در شب يول. ندك يشان عطا نميبد

، )22:2س پطر1( ردكچ گناه نياو ه. ه جسم گناهيه شبكامد بلين جهان نيبه ا آلود ح در جسم گناهيمس يسيخداوند ع
با آمدنش به جهـان در جسـم    يول ).5:3 حناوي1( نبود يچ گناهيه يو در و) 21:5تيان قرن2( چ گناه نشناختياو ه
ه كـ  يگناهان ياو نه فقط برا. گناه بر گناه در جسم فتوا داد يقربان به عنوانح يمس. ت گناه شدي، او بسته انسانيبشر
ه كم و آنچه يه ما بودكآنچه  يگر، او برايد يانيبه ب. زيعت ما نيه طگنا يبرا) 8:3س پطر1( هكم مرد بليب شدكمرت

ده يه بخشكعت ما هرگز گفته مشده است يگناه ط. ار، او بر گناه در جسم فتوا دادكن يبا انجام ا. م مرديداد يانجام م
  .ده شدنديه بخشكم بودند يب شدكه ما مرتكگناهان ما . وم شدهكه محكشده بل

. مينـ ك يه به حسـب روح رفتـار مـ   كه نه به حسب جسم بلكده است يامل گردكعتدر ما يت شرحاال عدال 4:8
ه خـود را  يه خـدا و همسـا  كـ بخشد  يم، او به ما قدرت ميسپار يالقدس م خود را به روح ينترل زندگكما  ي كهوقت

  .خواهد يعت از ما ميه شركم يده يرا انجام م ياركت همان يهدر نهاكم ينكمحبت 

ن ياو ب 21:7تا  22:5در . 25:7تا  12:5از : ندك يخود را جمع م يها ه، پولس رسول رشته بحثيچهار آن يدر ا
بـودن بـا    يكـ يت ما در اثر يومكه محكدهد  ياو نشان م 1:8حاال در . سه انجام داديح مقاي، آدم ومسيزكمر يسرها
عت ين در طبكسا كراجع به گناه وحشنادر باب ششم و هفتم او . شده است كح پايشدن با مس يكي لهيبه وسآدم 

عت گنـاه و مـرگ   يح ما را از شريمس يسيع يعت در زندگيه روح شركند ك يحاال او اعالم م. ديگو يانسان سخن م
بـه  عت يه مطالبـات شـر  كم يآموز يحاال ما م. شود يعت مربوط ميل موضوع به شركدر باب هفتم، . رده استكآزاد 
  .رسند ين به انجام مماينترل روح در زندگكلة يوس

جسم هستند و در آنها  يها زيمربوط به چ اند توبه نكردهه ك يسانك يعنيه به حسب جسم هستند، ك يآنان 5:8
 يعت فاسد خـود زنـدگ  يطب يآنها بر طبق خواهشها و هوسها. نندك يجسم اطاعت م يآنها از هوسها. نندك ير مكتف
  .گردد برمي كبه خا يبه زوده كنند يب يم كجسم تدار يآنها برا. نندك يم

انـد و   از خون و جسم آزاد شده، يقيمانداران حقيا توبه كنندگان، يعني، ه بر حسب روح هستندك يسانك يول
  .يحيالم خدا مشغول هستند و دعا و پرستش و خدمات مسكآنها با . نندك يم يزندگ ير فانيو غ يابد يزيچ يبرا
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زمـان حـال و    يبـه شـاد   يي كـه تـا جـا  . موت اسـت رده، كقوط عت سيطب يها شيگرايعني  ر جسمكتف 6:8
ر جسـم در خـود همـة قـوات مـرگ را دارد و      كـ تف. ر جسم، موت استكجه تفيشود نت يمربوط م يسرنوشت ابد

  .ق مسموم شدن استيدرست مثل مرگ از طر

بـا خـدا    يو سـالمت  يه در راستكند ك ين ميرا تضم يروح خدا زندگ. است يات و سالمتير روح، حكتف يول
  .ال همراه استيخ ياست و با راحت

ـ ار بر ضـد خـدا طغ  كگناه. باشد يبا خدا م يرا دشمنير جسم موت است زكتف 7:8 نـد و در جهـت   ك يان مـ ي
امالً كح يمس يسيردن خداوند عكن امر در مصلوب ياثبات الزم باشد، ا يبرا يلياگر دل. ندك يخصومت با او عمل م

. خواهـد و نـه ارادة خـدا را    ير جسم ارادة خود را مـ كتف. ندك يخدا را اطاعت نم عتير جسم شركتف. ار استكآش
 ير جسم طـور كعت تفيطب. ه در برابر ارباب خود خم شودكنيه ارباب خودش باشد، و نه اكخواهد  ير جسم مكتف

ه قـدرت  كبلر گم شده است كن تفيه در اكست يش نين تنها گرايا. ندكعت خدا اطاعت يتواند از شر يه نمكاست 
  .خدا مرده است يجسم برا. ر وجود نداردكز در آن تفيعت نياطاعت از شر

ن مسـئله  يبه ا. هستند نتوانند خدا را خشنود سازند يه جسمانك يسانكه كنين شگفت نخواهد بود ايبنابرا 8:8
چ عمل خوب، يه نه؛ خدا بتواند انجام دهد يخشنود يافته برايشخص نجات ن كيه كست ين ياركچ يه! دينكر كف

ش بـردارد و  يگاه گنـاه را از زنـدگ  يد جاياول او با. زيچ چيو مسلماً ه يچ خدمت قرباني، نه هيچ مراسم مذهبينه ه
  .شود يان ميه لبخند خدا نماكفقط در آن موقع است . رديمان بپذيبر ا يكمتّ يح را با عمليمس

 يـي او در قلمرو. باشـد  يه در روح مـ كـ ت بلسـ يگـر از جسـم ن  يشود، د ياز نو مولود م يشخص ي كهوقت 9:8
ز يـ مانـدار ن ين اي، بنابرايند و انسان در خشگك يم يدر آب زندگ يدرست چنانچه ماه. ردكخواهد  يمتفاوت زندگ

ن نباشـد او،  كح در او سايقت، اگر روح مسيدر حق. ز در اويه روح نكد بلينمايست مياو نه فقط در روح ز. در روح
ـ ه آكـ  اين استباشد و آن  ينجا مطرح ميسؤال در ا كي. ح تعلق ندارديبه مس ـ ا اي نجـا همـان   يح در اين روح مسـ ي
بـا   ين را از همـاهنگ يد و ايآ يهستند به نظر درست م يكيه آنها كن فرض يالقدس است، ا القدس همان روح روح

  .افتيتوان در يمتن م

ر كـ قت فين حقيه به اكز است يجان انگير هايبس. باشد يمماندار يح عمالً در ايق خدمت روح، مسياز طر 10:8
ه جسم ما به سبب گناه كم يآور ياد ميبه  ي كهن است، خصوصاً وقتكما سا يات و جالل در بدنهايم خداوند حينك

ـ . ديگو يه مين آياند چنانچه ا ه آنها هنوز نمردهكن بحث را مطرح سازد ين است اكمم يشخص. مرده است  ينه، ول
در نقطه مقابل جسـم، روح،  . ند خواهند مردكند و آنها الزاماً اگر خداوند بازگشت نك يار مكا مرگ در آنه يروهاين

ح در مرگ و يمس يسيار خداوند عكق عدالت ينزد خدا مرد و از طر يك بارآن جسم . ات استيبه سبب عدالت، ح
  . ديه به حساب ما گذاشته شد زنده گردكعدالت خدا  به خاطرامش و يق

قـت  ين حقيا. ندارد يديا نااميبه هشدار  يازيبرد ن يه جسم هنوز در مرگ بسر مكن امر يا يآور ادي يول 11:8
ـ ا يباشـد بـرا   يمـ  ينين است تضمكما سا يالقدس در بدنها ه روحك ح را از مردگـان  يه چنانچـه او مسـ  كـ ن امـر  ي
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ـ ي؛ باشـد  يما مـ  يين عمل مرحله رهاين آخريا. ات خواهد داديز حيما ن يفان يد، در بدنهايزانيخ بر  ي كـه وقتـ  يعن
  .ابدي يافته نجات دهنده، جالل ميما مثل بدن جالل  يبدنها

ون جسـم  يز را مـد يچ چيم؟ ما هيرس يم يا چهيم، به چه نتينيب ين جسم و روح را ميه ما تضّاد بكو حاال  12:8
 .ز اسـباب زحمـت نبـوده اسـت    ج يزير، و بد ما چيهنه، شركعت يطب. مينك يم، تا بر طبق دستورات آن زندگيستين

ن، يتر قيح ما را نجات نداده بود، جسم ما را به عمياگر مس. نداشته است يز خوبيچ چيما ه يجسم ما تا به حال برا
  م؟ينكاحساس تعهد  ين دشمنيد نسبت به چنيچرا ما با. برد ين نقطه جهنم فرو ميتر ن و داغيتر كيتار

بـر   يزنـدگ . ز تـا ابـد  يه روحاً نكبل يرند، نه فقط جسمانيد بميند، بانك يست ميه بر طبق جسم زك يآنان 13:8
ه كـ سد ينو ين را ميا يسانكپولس چرا به  يروشن شده است، ول 5، 4:8ن در يا. افته بودنينجات ن يعنيطبق جسم 

ـ  اند؟  ا نجات را از دست دادهيشان گم شده هستند ياز ا يه بعضكد يخواهد بگو يا او ميهستند؟ آ يحيمس  ينـه، ول
ـ ند و اك يخود را در رساالتش عنوان م يشخص يشهايها، هشدارها و آزمايريگ جهينت يپولس رسول معموالً بعض ن ي

  .اند افتهيه هرگز تولد تازه نكباشند  ين است مردمكمم ييسايلك يه در هر گروه عبادتكرا فهمده است 

شـان  يالقـدس، ا  روح ييلة توانـا يوسبه . هستند يقيقمانداران حيه واقعاً اكپردازد  يم يسانكح يه به توضيه آيبق
ـ نند در رونـد ا ك كن را ترين زميا ي كهبرند و وقت يات جاودان لذّت ميآنها العان از ح. اند شتهكاعمال جسم را  ن ي

  .شوند يم يات ابديامل وارد حكت

. شـوند  يت ميخدا هداشان از روح يه اكاست  نيگفتن ا يقيمانداران حقيردن اكوصف  يگر برايد يراه 14:8
 يزيـ ه او چكبل. ندك يان مشهور اشاره نميحيمس يت در زندگير از هدايچشمگ يها خود ه مثال يپولس در صحبتها

. شوند يت ميروح خدا هدا لهيبه وسسان يه اكاسماً، ؛ خدا صادق است يقيه راجع به همه فرزندان حقكد يگو يرا م
بـه  ماندار و روح خـدا  ين ايب توبهه در زمان ك يه ارتباطكست بليالقدس ن م شدن به روحينجا مسئله درجه تسليدر ا

  .پسران بالغمربوط به  يتهايها و مسئول تيبرد، با همه مز يماندار را به خانواده خدا مي، ايپسر خواندگ.ديآ يوجود م

 توبـه مر در زمـان  ن ايا. ندك يالقدس صبر نم روح يعنين را قبل از ورود به ارث خود يد، زمان معيش جديگرا
  .د، چه زن و چه مرد، چه دختر و چه پسريآ يماندار ميالقدس بر ا وندد و روحيپ يبه وقوع م

ر دست ارباب هستند و يه همانند برده زكباشند  يم كوچكعت هستند همانند فرزندان ير شريه زك يآنان 15:8
. ديآ يدر نم يت بندگيابد، او به وضعي يزه متولد تا يشخث يوقت يول. برند يوم شدن بسر مكشه در ترس از محيهم

او در  يعنـ ين يه اكدارد  يافت ميرا در يه او روح پسر خواندگكبل. شود يبه حضور خدا وارد نم يا او همچو برداه
ند و صـدا  ك ي، او به خدا نگاه ميروحان يقيحق ضهيغر كي لهيبه وس. رديگ يم يپسر بالغ جا به عنوانخدا  خانواده

لمـه پـدر   ك يميل صـم كن واژه، شيا. باشد ياش سخت م ه ترجمهكاست  يآرام يا ابا واژه. پدر يا يعنيابا : زند يم
ن يـ م، اينـ ك يصـدا زدن خـدا اسـتفاده مـ     يبـرا  يسيانگل يلمة آشناكن يه ما از اك يتا موقع. درست مثل بابا، است

  .ز هستيما ن كينزد ارين بسيهمچن يماست ول يه فراكن يه او با اكماند  يقت در ما ميحق
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ماندار را متوجه مقام پسر بودنش يه اكند ك ياشاره م يسك به عنوانالقدس  به روح يعبارت روح پسر خواندگ
 يسـ كرا دارد در نقطـه مقابـل    يه روح پسر خواندگك يسكرفتار و  كه دركباشد  ين معنيتواند به ا يا مي. ندك يم

نجا اشاره به يدر ا. شد يان استفاده ميان روميقه مختلف در مير سه طرد يپسر خواندگ. را دارد يه روح بندگكاست 
ـ ، ا23:8در . آورد  يوجـود مـ  به  يمانداريات هر ايالقدس در ح ه روحكاست  ياز پسر خواندگ ياريهش ه بـه  يـ ن آي
بـه  ل را يا اسـرائ ه خدكگردد  برمي يبه زمان 4:9در . ابدي يا جالل ميمانداران آزاد شده يه بدن اكند ك ينگاه م يزمان

ار كـ ب يپسـر خوانـدگ   يلمه به معنـا كن ي، ا5:1ان يو افسس 5:4ان يدر غالط). 22:4قيال حز( پسرش قرار داد عنوان
در  يپسـر خوانـدگ   يها تيها و مسئول تيپسران بالغ با همة مزّ به عنوانمانداران را ين عمل همة ايه اك، رفته است

. وجـود آورده اسـت  به پدر  يه خداكد هستند يپس خدا در خانواده جدمانداران يهمه ا. دهد يم يحضور خدا جا
  .رساند يرا م افته يبلوغ  يشخص يها تيه مزّك يارتباط خاص؛ ز هستين پسر خدا نيهمچن يمانداريهر ا يول

فرزنـد از   كيـ گـرفتن  ؛ ستيه در جامعه ما وجود دارد نك ين معنيهرگز به ا يد، فرزند خواندگيدر عهد جد
  .خود يگر برايه دخانواد

. شـان پسـر خـدا هسـتند    يه اكـ افتـه وجـود دارد   يمانـداران تولـد تـازه    يدر همه ا يضه روحانيغر كي 16:8
ه ما فرزندان خـدا در خـانواده   كدهد  يما شهادت م يالقدس بر روحها روح. ديگو ين را ميماندار ايالقدس به ا روح

  .ميهست ياله

ـ يدر ح. دهد يالم خدا انجام مكار را اساساً بر طبق كن يالقدس ا روح ـ ه كـ  ين تـاب مقـدس را   كمانـدار،  يا كي
رده اسـت و حـاال فرزنـد خـدا     كرا او به نجات دهنده اعتماد يسازد ز يقت را ظاهر مين حقيخواند، روح به او ا يم
  . باشد يم

ه فرزندان خدا، هم. ستندين كذهنمان قال در يه براكدهد  يرا به ما م ييتهايت در خانواده خدا مزيعضو 17:8
ه در كـ اسـت   يزين درست همان چيا. پدرش را به ارث خواهد برد كالبته وارث، سرانجام مل. وارثان خدا هستند

ن يـ م و ايا نشده ين خوشيما هنوز وارد ا. ما نگاه داشته است يه پدر براك ييزهايهمه چ. باشد ينجا منظور متن ميا
ي وقت. ميز هستيح نيو ما هم ارث با مس. نده شودياند مانع ارث ما در آتو يز نميچ چيه يم وليا رهكسب نكثروت را 

  .م شديخواه كيرد، ما همراه او در همه ثروت خدا و اعمال او شريا را به دست گياو سلطنت دن كه

ـ ن يم تـا در جـالل و  ياو هست يبتهايمص كيند، اگر شرك يپولس اضافه م ي كهوقت م، او رنـج  يباشـ  كيز شـر ي
ه كـ د يگو يز سخن نمين يره نخبگان معنوين او از دايهمچن. ندك يسب نجات نمك يبرا يل به راهيا تبدقهرمانانه ر

ه كـ نـد  يب يان را ميحيه، او همه مسكبل. اند ن خاطر معروف شدهياند و به هم را متحمل شده ياديرنجها و مصائب ز
 يسـان كالبته . باشد يم يي كهادف با از آنجالمة اگر مترك. افتيح جالل خواهند يهم با مس يرنج خواهند برد و روز

به همـراه   يشتريآنها پاداش و جالل ب  يجه براين در نتيبرند و ا يح رنج ميمس به خاطرن يريشتر از سايه بكهستند 
شتر خصـومت  ينجا بيشناسند در ا يخداوند و نجات دهنده م به عنوانرا  يسيه عك يسانكهمة  يول. خواهد داشت

  .آن يها و شرمها نند، به همراه همه مالمتك يا تجربه ميدنرا با  يشتريب
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او ما را  ي كهخواهد بود وقت كوچكار يم بسيشو ين متحمل ميح در زميمس يه ما براك ين شرميبزرگتر 18:8
ـ آ نمي شيز به نظر بيد شهادت نيدرد شد يحت. ندك يزبانان بهشت اقرار ميخواند و ما را علناًدر مقابل م يم ـ ي ي د وقت

بـه  زمان حاضر ما  يها از رنجگر پولس يد ييدر جا. بخشد يات، جالل ميشان را با تاج حينجات دهنده چهره ا كه
ما لحظه و لحظـه   يرا برا يبا جالل جاودان يهستند ول يلحظات يه براكد يگو يسخن م ييها يسخت ينورها عنوان

مسـئله   ينيالم او به نظر در مقابـل سـنگ  كد، يگو ين منده سخياو از جالل آ ي كهوقت). 17:4تيان قرن2( نندك ياد ميز
 ييها مصائب و رنج ي، ما برا)مينيبب( ميص دهيه مال ما خواهد بود تشخكرا  يم فقط جاللياگر ما بتوان. شود يخم م

  !ردكم يخواه يش خواهد آمد لحظه شماريمان پيبر ا ين سفر زندگيه در اك

 يل خلقت در آن منتظر زمـان كه كد ينما يم ميرا ترس يريات تصويشجاعانه در ادب يلكحاال پولس به ش 19:8
 يبـرا  يسـ يه خداونـد ع كـ خواهد بود  ين زمانيا. العاده وارد شوند خارق ييايپسران خدا به دن به عنوانه كهستند 

  .م گشتيگردد و ما نزد او برخواه يسلطنت باز م

 يبهتـر  ييو هنوز جهان به روزها. نبرده است يجهان به ارزش ما پ يم وليما در حال حاضر پسران خدا هست
ـ آ يسـلطنت مـ   ين خود برايه پادشاه به همره مقدسكنخواهد آمد  يه تا موقعكشد ياند ينده ميدر آ ل كـ انتظـار  . دي

  ).يپ.يب.يج( باشد يخلقت، منتظر ظهور پسران خدا م

ه همه خلقت، هم جانداران و هـم  كر نگذاشت، بليرد، تجاوز او فقط به نسل بشر تأثكآدم گناه  ي كهوقت 20:8
ل خلقت كان دهنده به كت يجه گناه انسان همچو امواجينت. ن لعنت شديزم. ر قرار داديجان را تحت تأث بي ييزهايچ

ن به انتخاب خودش نبـود  يو ا ينظم بي ع بطالت شد ويل خلقت مطكدهد،  يح ميپس چنانچه پولس توض. موج زد
  .بود يسرِ خلقت م به عنوانانسان اول  يه نا اطاعتجيخدا بود در نت ه به فرمانكبل

ه خـود خلقـت   كد يدر ام: منتقل شود يه بعديتواند آ ين ميآمده است همچن 20ه يآ انيه در پاكد يلمة در امك
  ).يب.اس.يا.ان( افتيخواهد  يد فساد خالصيز از قين

ه بـا ورود گنـاه   كـ خورد  يس افسوس مسپ. ندك يه در باغ عدن وجود داشت نگاه مك يتيخلقت به وضع 21:8
خـود   ي كهآل گذشته وجود دارد، وقت دهيط ايبازگشتن به شرا يد برايام كيشه يهم. شده است ين خسارتها ناشيا

 بـه عنـوان   يشـود و از آزاد  كيجالل فرزندان خدا شـر  يافت تا در آزاديخواهد  يد فساد خالصيز از قيخلقت ن
  .در جالل ظاهر شوند لذّت خواهند برد ي كهفرزندان خدا در آسمان وقت

دن يشـ كاالن با هـم در آه  تمام خلقت تا .مينك يم يو افسوس بار زندگ آور ، حسرتآور رنج ييايما در دن 22:8
. بـرد  ين فاجعه رنج مين از ايزم. باشد يم) زيانگ غم( نوريد ميلكعت در يطب يموسق. برند ير مينوزاد س يها مثل بچه

  .باشد يم يزنده مستول يها زيچ لعنت مرگ بر همه
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را دارنـد، هنـوز    يابد ييشان نوبر روح و ضمانت رهاياگر چه ا. ستندين امر معاف نيز از ايمانداران نيا 23:8
 بـه دسـت  ن محصول يدرست چنانچه اول. باشد يالقدس خودش نوبر روح م روح. شندك يروز جالل خود آه م يبرا

  .ل ارث از آن ما خواهد بودكه كن است يالقدس ضامن ا ن روحيند بنابراك يمرا ضمانت  يتيل محصول نهاكآمده، 

مـا العـان فرزنـد     يبـه نـوع  ). 14:1سـيان افس( افتن بدن ماستي ييو رها يخصوصاً، او ضامن فرزند خواندگ
مـا   يواندگت، فرزند خيدر نها يول. ميا گرفته يپسران جا به عنوانما در خانوادة خدا  يعنين يه اكم يا خوانده شده

روح و جـان  . جسم ما است يخالص ين به معنايا. مينكافت يرا در افتهيجالل  يه ما بدنهاكامل خواهد شد ك يوقت
  ).18-13:4لونيكيان تسا1( افتيخواهد  ييما در زمان شور و شعف رها ياند و بدنها افتهي ييما در حال حاضر رها

ـ ا ردهكسب نكنجات خود را  يايما همة مزا. ميا افتهيت نجات د اسيبر ام يه مبتنكن رفتار يما در اثر ا 24:8 م ي
از گناه و رنج و درد و  يينها يين رهايرون به ايما از ب. ميا اوردهين به دستآنها را تماماً  توبه و بازگشتو در زمان 
ما فقط العان در . ميداشت يگر نميآنها د يبرا يديم، اميداشت يافت ميت را دركن برياگر ما العان ا. مينك يمرگ نگاه م

  .ميبر ينده بسر ميآ يزهايد چيام

م ين ما مطمـئن هسـت  يج شوم آن است بر طبق وعده خدا و نابراياز حضور گناه و همة نتا ييد ما رهايام 25:8
  .ميشك يصبر انتظار آن را من با يبنابرا. ميها هست العان صاحب آن وعده ييه گوك

وقتهـا در   يما بعض. ندك يز ضعف ما را مدد ميروح ن، ميده يد جالل ادامه مين اميما در ا ي كهدر هنگام 26:8
عـدم   يخود خواهانه، از رو به طورم، ما يدان يد نميبا يه مك يبه طورم ينكه آنچه دعا كرا يز. ميشو يدعا متعجب م

ـ كـ مان مدد خواهد يها پشت سر هم روح ما را در ضعف يول. مينك يدعا م يو با تنگ نظر يآگاه خـود   يرد و حت
ه البته در هر دو صورت هـم  كند و نه ما ك يه ناله مكباشد  ين روح ما ميه، اين آيدر ا. ندك يما شفاعت م يروح برا

  .ندك يه صدق ميقت با ابن آيحق

شخص بلنـد مرتبـه و    كي ي كهجائ يعنيم ينگر يم يو روحان ينامرئ يما به قلمروئ. وجود دارد ين سرّيدر ا
قـت  ين حقيـ م از ايتوان يم، مينك كم آن را دريتوان يو اگر چه نم. ردن به نفع ما هستندكار ك در حال واال ييقدرتها

  .ما هستند يروحان ياوقات دعا يه نالة ما گاهكم ينكافت يان دريپا يب يقيتشو

چـه   ز بدانـد اگـر  يـ شـان را ن ير روح اكـ توانـد ف  ين ميند، او همچنكرا تفحص  ها انسان ياگر خدا دلها 27:8
. شه در اراده خداسـت يما هم يروح برا يه دعاكن است يته مهم اكن. فقط هم در حال ناله باشند ها انسان يها ذهن

ـ ا. باشند يت ما ميرّيشه در جهت خيشه بر طبق اراده خدا هستند، هميها هم ن دعايه اكو چون ح ين موضـوع، توضـ  ي
  .سازد ين را ظاهر ميز همين يه بعديالزم دارد چنانچه آ ياديز

اندازد آنهم بر طبق اراده  يم ياركدارند با هم به  يه او را دوست مك يت آنانيرّيخ يز را برايخدا همه چ 28:8
ز از غم، ياوقات ن يم و بعضيبر يرنج م يستگكه در آن ما از دل شك  ييها وقت! ستين نين چنيشه ايهم يول. خود
جواب ما را  يه بعديآ يول. ما در نظر دارد يدر آنها برا يتيريخه خدا چه كم ينك د، ترس و اضطراب، تعجب مايناام
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ـ يريه چگونه خكد يآ برمي ما ين سؤال در دعايم، اينك يت را مشاهده مين وضعيما ا ي كهوقت. دهد يم مـا   يبـرا  يت
ه كـ باشـد بل  يهمانند شانس، بخت و اقبال و سرنوشت نم يضّد شخص ير قدرتهايما تحت تأث يخواهد بود؟ زندگ

توانـد نـا مهربـان باشـد و آنقـدر       يه نمكه آنقدر با محبت است ك يسك يعنيالعلده ماست  ر خداوند فوقيتحت تأث
  .ندكتواند اشتباه  يه نمكم يكح

ه بـر طبـق آن آسـمان    كـ نـد  ك يمـ  يابيـ وه برنامه طرح شدخ آسـمان را رد كپر ش يحاال پولس جستجو 29:8
ـ  يآگاه كين يا. اول از همه، خدا ما را از ازل شناخت. ل ببردپسران به جال به عنوانرا  ياريخواهد بس يم ي عقالن
شناخت  يول. ا خواهند آمديبه دن يسانكه چه كدانست  يشودع او م يمربوط م يبه آگاه يي كهتا آنجا. نبود) يركف(
ل كمتشـ  ز فرمود تـا بـه صـورت پسـرش    ين نييش معيشان را از پيه او اكشود  يم يسانكن او فقط شامل حال يشيپ

م خدا ييه بگوكست ين يافكن يا. ماند يام نمكه هرگز ناكو هدف بود  يآگاه ياز رو ين شناختين، چنيبنابرا. شوند
او بود  يدان شين پيعمالً ا. نندك يمان آورده و توبه ميبه او ا يدانست روز يه مكن نمود ييتعش يرا از پ يسانكفقط 

  .آورند يمان ميرده و به او اكتوبه  يسانكداشت چه  نانيه از قبل اطمك

ح مبدل يل مسكبه ش ياشفه آسمانكقت ميآور حق ض بهتيمعجزه ف لهيبه وسد يبا ين روزيد بي ارانكآن گناه
م يآئ يح در ميبه شباهت صورت مس يا حتيم داشت يخواه يه ما هرگز خصلت الهكست ين نيالبته، مسدله ا. شوند

  .م داشتيز خواهيافته نيجالل  يها ن بدنيود، قطعاً آزاد از گناه و همچنم بيه او خواهيشب يه از نظر روحانكبل

ـ نجـا اول در مفهـوم مقـام    ينخسـت زاده در ا . ار خواهد بوديدر آن روزِ جالل، او نخست زاده از برادان بس ا ي
ـ ه وگـا يه جاكـ شـان  يان اياست در م يگانه شخصيه او كندارد بل يمساو يشان مقاميان اياو در م. حرمت است ژه ي
  .ان برادران و خواهران فقط دارا خواهد بوديم رحرمت را د

ـ آنهـا فقـط انج   يعنـ ين يا. ز خوانده استيشان را نين اين فرمود همچنيه او از قبل معك يهمه آنان 30:8 ل را ي
ـ ا. اند همه خوانده شده. ز هستيدعوت ثمربخش ن كين يا. اند ز دادهيخ نكه به آن پاسبلاند  دهينشن عـام   ن دعـوت ي

 باشد يبخش من دعوت خدا ثمريه اكدهند  يخ مثبت مسپا يمكفقط عده  يول). باشد يز ميه معتبر نك( باشد يخدا م
ا عدالت مطلق در يشوند  يز شمرده مين عادل نيدهند، همچن يخ مثبت مكه پاس يسانكهمه ). شود يسبب م توبه را(

ح و حضـور  ياقـت مسـ  يق ليـ شـوند از طر  مـي  لت ملـبس نها به عداآ. شود مي شان گذاردهيبه حساب احضور خدا 
  . خداوند

م يمطمـئن هسـت   يم وليا افتهيما عمالً هنوز جالل ن. ابندي يز مين جالل نيشوند همچن يه عادل شمرده مك يآنان
ـ ما چنان راجع به جالل . رده استكح دادن آن استفاده يه خدا از زمان گذشته در توضك ه كـ م يافتن مطمـئن هسـت  ي

. مانداران اسـت يا يت ابدينه امنيد در زميعهد جد ين متنهايتر ياز قو يكين يا! ميا ردهكافت يعان آن را درال ييگو
شان خوانده شـده،  يدام از اكاند، هر  ن شدهييخدا شناخته شده و تع لهيبه وسه از قبل ك يونها انسانيليه همه مكرا يز

سـه  يمقا 37:6 حنـا ويبـا همـه در   ( هم گُم نخواهد شد يكي. اند افتهيعادل شمرده شده، عادل شمرده شده و جالل 
  ).دينك



- ��  - 
 

اش اجتنـاب   جـه يم نتينـ ك يمـ  يرا بررس ييره نجات و رهايدر زنج ين اتصاالت ناگسستنيما، ا ي كهوقت 31:8
ت بـا مـا   يتواند در ضـد  يس نمكچيشوف ساخته، پس هكه خودش را مك ياگر خدا با ماست، به نوع! ر استيناپذ

  .ندكتواند برنامه او را رد  يمتر از او نمكچ قدرت يند هك يار مكاگر قادر مطلق به نفع ما  .موفق باشد

ما هرگز ! يا العاده الم خارقكچه . م نموديع ما تسليه او را در راه جمكغ نداشت بليه پسر خود را دركاو  32:8
. نـد كم كآن  يالهام بخش پرستشا از قدرت ياهد و كوه آنها بكلمات، از شكن يما با ا ييه آشناكم يد اجازه بدهينبا
بزرگ جهان پست  ين وجود داردع خدايجانش يقربان كيازمند به نجات توسط ين يها انسانپر از  يايدن كي يوقت

مـا بـا    بـه جـاي  ه او را به جهان داد تـا  كغ نداشت بلينه قلب خود را از ما درين گنجيرد و از بهتركخود را به آن ن
  .شود ينن قربايننگ يمرگ

 ييها هيا هديه را به ما داده است آين هدياگر خدا بهتر. شود، جذاب است ين بخش استخراج ميه از اك يمنطق
 يمتر براك يا او از پرداخت بهايرده است، آكن بها را پرداخت يرد؟ اگر او باالتركغ خواهد يتر از آن را از ما در مك

ا هرگز ما را به حـال خـود رهـا خواهـد     يش رفته است، آينجات ما پ ين حد برايما سر باز خواهد زد؟ اگر او تا ا
  د؟يز را به ما نخواهد بخشيهمه چ يرد؟ پس چگونه با وك

  »تواند؟ ياو چگونه نم: ديگو يمان ميتواند؟ زبان ا يچگونه او م: ديگو يمان ميا يزبان ب« :نتاش گفته استيكم

ـ . ر رخ داده استيچشمگ يتحول حاال يم، وليط دادگاه هستيما هنوز در شرا 33:8  بـه عنـوان  مـا   ي كـه از وقت
بـه ضـد مـا     يند و اگر اعتراضيايه بكرا صدا زد  يسانكم، دادگاه يا نشسته يعادل شمرده شده بر صندل يارانكگناه

ده خـود را  يـ وجود داشته باشد؟ اگر خـدا برگز  يتوانست معترض يچگونه م! س نبودكچيه يول. نندكدارند عنوان 
  شود؟ يمدعتواند براو  يس مكمرده است، چه عادل ش

ار كـ مـان ب يرا قبل از همـة جوابها » ...رايس، زكچيه«ه ك يرا، وقت يه بعديه و آين آيبحث ا ييباين امر به زيا
شود؟  يدگان خدا مدعيه بر برگزكهست  يسكتواند خوانده شود، چه  ين ميه چنين آيپس ا. سازد يم روشن ميببر
ـ آ ين به نظر مـ يم، چنيار نبركلمات را بكن ياگر ا. باشد يننده مكه عادل كخداست ن يرا ايس، زكچيه ه خـدا  كـ د ي
  !ندك يه پولس آن را رد مك يزيدرست همان چ يعنيند كدگانش ادعا يه برگزيخواهد عل يم

شـان  يدفـاع از ا  يبـرا  حيرا مسـ يس، زكچيند؟ هكوم كه محكهست  يسكا يآ! زديخ برمي يگريچالش د 34:8
اگـر  . نـد ك يشـان شـفاعت مـ   يا يرده و حاال به دست راست خدا نشسته است و براكام يده است و از مردگان قمر

ـ نما ياو شفاعت مـ  يه براكند بلك يم نمكماندار حيبه او داده شده است، به ا يار داوركه همة ك يسيخداوند ع د، ي
  .شدردن او داشته باكوم كمح يبرا يل خاصيه دلكست ين يگريس دكچيپس ه

ه بتواند عادل شمرده شـدگان  كنجا هست يدر ا يسكا يآ. شدك يش مين چالش خود را پيمان آخريحاال ا 35:8
ن اسـت سـبب   كـ ه ممكـ ط نـامطلوب  ينه در مورد همه گونه شراين زميدر ا يح جدا سازد؟ بررسيرا از محبت مس

ـ . نجام شده اسـت د ايوجود آبه شان يشان بر ايا يمختلف زندگ يانهاكدر م ها انسان ييجدا ه كـ  يزيـ چ چيهـ  يول
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م آن و كـ مح يهابه بت و ضريخوردن و نه مص كتكنه . شود يافت نميح شود يماندار از محبت مسيا ييسبب جدا
ـ ياضطراب و دلهـره و نـه وارد آمـدن درد شـد     يواليو غصه و نه ه و نه درد و رنج ينه دلتنگ و  يركـ و ف يد ذهن

ه يـ ه جرأت آن را دارنـد و پ ك يسانك يها و نه مرگ و برايگرفتار ينجهاو جفا، ر يرحم يو نه قضاوت و ب يجسم
نـه  . آور دن بـه اسـتخوان درد  يد و تا سـرحد رسـ  ي، شدآور عذاب يگرسنگ يعنيو نه قحط . اند دهيآن را به خود مال

الوقوع،  بيو قر كترس و خطرات وحشتنا يعنينه خطر . رديگ برمي آن را در يها يه سختك يميبا همه مفاه يانيعر
  .ح جدا سازديتواند ما را از محبت مس ينها نميس از اكچيه. مرگ سخت و سرد يعنير ينه شمش

شنده مـدتها قبـل   ك يين جدايح جدا سازد، ايماندار را از محبت مسيتوانست ا يزها مين چياز ا يكياگر  36:8
س اسـت  ين همانا منظور مزمور نويا. ندات هستين حيشته شدن در حكمانداران مشغول يرا ايده بود زيبه انجام رس

 ميشـو  يشـمرده مـ   يشته و مثـل گوسـفندان ذبحـ   كشدنمان با خداوند، تمام روز  يكي به خاطر. ديگو يم ي كهوقت
  ). 22:44مور مز(

مـا نـه فقـط    . سـازند  يتر مـ كيح نزديزها فقط ما را به مسين چيح، ايردنمان از محبت مسكجدا  به جاي 37:8
ه در كم بليا ردهكسب نك يروزيپ كهولنا ين قدرتهايما فقط بر ا. ميا افتهياده نصرت يه از حد زكلم بيا افتهينصرت 

ـ آور يبه ارمغان م ييوكيخودمان ن يم و برايده يت مكگران بري، به دميده يما جالل را جالل م يروزين پيا مـا  . مي
  .ميينما يها را خارج م ني، سنگ چيست بازرسيا يداده و از رو ييبردگان را از دست دشمنان رها

ح يفقـط قـدرت مسـ   . شـوند  يسر ميه ما را محبت نمود مكق او يه از طركست بلينها از قدرت ما نيهمة ا يول
  .ت راكبر يستگكو از دل ش يروزيد آورد و از ضعف، قدرت و از غم، پيرا پد ينيري، شيتواند از تلخ يم

ه ك ييزهايا را به دنبال چياو دن. ده استيان نرسانيبه پاخود را  يها و جستجو يپولس رسول هنوز بررس 38:8
ـ بـه   كيدام را كهر  يريانپذكند، سپس امك ير و رو مين است ما را از محبت خدا احتماالً جدا سازد زكمم رد  كي
  .ندك يم

  .شيها موت با همة ترس

  .شيها با همة وسوسه يزندگ

  .تندالعاده هس ه در قدرت و دانش خارقكفرشتگان و روسا، 

  .و چه نامساعدت فرشتگان ياران انسانكقردتها، چه ستم

  .حال، تصادفات و حوادث بد در مقابل ما يزهايچ

  .ها ها و ترس ينده، دلواپسيآ يزهايچ

ن يـ شود، و پولس ا يم يينامر ين هستند شامل قدرتهايطه زميه در حك ييزهايچ. يو نه پست يو نه بلند 39:8
  .از قلم ننداخته است يزيه چكشود  رده است تا مطمئنكرا اضافه 
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ه بتوانـد مـا را از   كـ نـد  كدا ينتوانسته پ يزهايه او چكن است يپولس ا يجه جستجوينت. گريچ مخلوق دينه ه
  .است جدا سازد يسيح عيه در خداوند ما مسكمحبت خدا 

انـد   شهادت مرده ه باك يسانكه كباشد  ين قسمت سروديروزمندانه ايپ يها لمهكه كچ شگفت نخواهد بود يه
  !داد يشهادت م يشان رنگ و بويا يه زندگكباشد  يسانكخوانند و شور و شوق  يآن را م

  

  )11-9بابهاي (انجيل و اسرائيل : مشيت الهي. 2

  

  )9باب ( ليگذشته اسرائ )الف

ـ آ: پرسـد  يه مكم يشاهد هست يهودي ما جواب پولس را به معترض 11-9 يدر بابها ـ ا انجي ادن ل بـا وعـده د  ي
ـ يه خـدا وعـده خـود را بـه قـوم زم     كن است يان، منظورش ايهوديان درست همانند يهودير ينجات به غ خـود،   ين

شان يندة ايو آ) 10باب( و زمان حال) 9باب ( رديگ برمي ل را دريسته است؟ جواب پولس گذاشته اسرائكان شيهودي
  ).11باب ( را

از  يكـ ي، 9انيـ روم. رديـ گ برمي در يانسان يها تيمسئولو  يت آسمانيكرا بر حام ياديدات زيكن قسمت تأيا
قت موزون را عنـوان  ين حقيا يباب بعد. باشد يم مكحا يخدا يدگيمقدس در مورد برگز تابكدر  يديلك يها متن

  .سانكي يبا قدرت -ت انسانيمسئول- ندك يم

  يت بشريو مسئولّ يت آسمانيمكحا

است و  ين جهان در دست ويت ايه مسئولكباشد  ين ميرمان ام است، منظوكه خدا حاكم ييگو يه ما مك يوقت
ـ  يه بهر حال مـ ين قضّيما با گفتن ا. خواهد انجام دهد يم ياركتواند هر  يم  يه او خداسـت و هرگـز عملـ   كـ م يدان

د اجـازه  يـ م اسـت عمومـاً با  كه خدا حـا كن يگفتن ا ين برايبنابرا. دهد يا ناعادالنه انجام نمينادرست، نادرست و 
د يوه است و باكپر ش يقتين حقيا. مياوريآن عذر ب يا برايم يقت بترسين حقيد از ايما نبا. ه خدا، خدا باشدكم يهبد

. رده است تـا مـال او باشـند   كا انتخاب يده يمشخص را برگز يا ت اوع خدا عدهيمكدر حا. ما را به پرستش وا دارد
را در  يبشـر  يهـا  تين مسـئول يدهد همچنـ  يم ميش تعلا يدگيت خدا را در برگزيمكه حاك سمقد تابكهمان  يول

رده اسـت  كـ نجـات انتخـاب    يه خدا مـردم را بـرا  كقت دارد ين امر حقيا يي كهاز آنجا. دهد يم ميز تعليقبال آن ن
. مان و اراده بـه نجـات او پاسـخ دادنـد    يا ياز رو يد خودشان تحت عمليه آنها باكز درست است ين نين ايخمچن

حنـا  وي( رون نخـواهم نمـود  يـ د او را بيه به جانب من آكو هر  ،شود يده ميلمات دكن يت در انجا يوتكقسمت مل
ـ اد عـالم برگز يش از بنيح پيه خدا در مسكمانداران يا به عنوانما ). 37:6  م نمـود يو وجـد خـواه   يده اسـت شـاد  ي

شفه اكم( ديم نوشيان خواهگيات رايه از آب حكم يم درست چنانچه مطمئن هستيدار مانيما ا يول). 4:1سيان افس(
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م، ييآ يما نزد درِ نجات م ي كهوقت: ندك يان ميب يليتمث به طورق ين طريقت را در اين در حقيا يمود.ال.يد). 17:22
ن يـ م، به عقب برگسته و ايشو يما وارد م ي كهوقت. خواهد وارد شود يه مكهر : مينيب ين دعوت را بر سر درِ آن ميا
ه از در كـ  يمردمـ در مقابـل   يت بشـر يقت مسـئول ين حقيبنابرا. خدا يش دانيده بر طبق پيبرگز: مينيب يلمات را مك

 يمانه خدا بـرا كحا يرگيقت برگزيحق. نندك يرد و اسان آن را در شب در مشاهده ميگ يشوند قرار م ينجات وارد م
نـد و  كاو تعلق دارند را انتخـاب  ه به ك يتواند اشخاصيچگونه خدا م. باشد يآشنا م يقتياند حق ه وارد شدهك يسانك

قـت  ين دو حقيـ م بـا ا يتوان يند؟ چگونه ما مكان يجا بكدر همان زمان صادقانه دعوت نجات را به همة مردم در هر 
م يمقدس تعل تابك يول. نها در تضاد هستنديا يذهن بشر يبرا. ميتوان يه ما نمكاست  نيقت امر ايم؟ حقينكمصالحه 

ه سـخت بـودن آنهـا در    كـ م ينكد ييم، و تأينكد آنها را باور ين ما بايح هستند و بنابرايه صحه هر دو آموزكدهد  يم
ت با هـم مالقـات   ينها بي ه فقط دركهستند  يقت دوقلو همانند دو خط موازين دو حقيا. ماست و نه خدا يذهنها

  .ردكخواهند 

ه كـ نيلة گفـتن ا يوسبه نند كجاد يا مصالحه يت بشريو مسئول يدگيت برگزيمكن حاياند تا ب ردهك يسع يبعض
ده يشان را برگزيه او اك يسانكه كنيرده و اكبه نجات دهنده اعتماد  يسانكه چه كدانست  يخود م يش دانيخدا از پ

ـ يه پكرا  يآنان( نندك يعنوان م 29:8ان ين امر را بر اساس روميآنها ا. افتياست نجات خواهند  ش يش شناخت از پ
ـ يقت پين امر به حقيا يول). خدا يش دانيبر طبق پ يدگيبرگز( 2:1ن اول پطرس يهمچنو ) ز نمودين نييتع  يش دان

به نجـات   يسانكدانست چه  يه او از ابتدا مكست ين نين فقط چنيا. رده استكش مقرّر يه از پكاندازد  يخدا نظر م
ن يـي ه مطمئن بود به نزد خـود تع ك يا هدن عديشكلة يوسبه جه را ين نتيش ايه او از پكرد بلكدهنده اعتماد خواهند 

  . نمود

اگـر  . شـود  كد تا هـال يرا برنگز يسانكابند، او هرگز يه نجات بكرد كرا انتخاب  ها انسان ياگر چه خدا بعض
م يتعل يزيم، هرگز از فساد در آسمان چينكان يرا ب يدگينه برگزيتاب مقدس در زمكم يتعل گريد يقيم به طريبخواه

گنـاه خـود و    لهيبـه وسـ  ت كـ وم بـه هال كـ اگـر نسـل بشـر مح   : هكن است معترض شود كمم يسك يول. دهد ينم
ـ توانسـت ا  يو او عادالنه م-ه همة مردم به جهنم بروند داد ك ياگر خدا اجازه م. خدا هستند يامگكخود ار را كـ ن ي

م حـق دارد  كا خداوند حـا يآ: ن استيسؤال ا. ردندك يافت ميق آن بودند، دريه واقعاً الكمردم آنچه را  -انجام دهد
ند؟ جواب البتـه  كنن يه عروس پسرش شوند، دست چكنيا يت بودند را براكوم به هالكه محك يعده از مردم كي

ـ يه در اكن آنچه يبنابرا. دهد يار ار انجام مكن يه او اكابن است،  اگـر مـردم گـم    : باشـد  ين مـ ينجا مطرح است چن
 يدگيـ ت و برگزيـ مكحا به خاطرن ياند، ا افتهيانشان است، اگر مردم نجاتيغگناه خودشان و ط به خاطرن ياند، ا شده
  .ض خداستياز ف يناش

ماندار به يا. ان اويپا يب يباشند بر شگفت يليد دليت خدا بايمكدگان حايافته است، برگزيه نجات ك يانسان يبرا
از  يشـتر يب ياز او و آمـادگ  يط بهتـر يااز او دارند و شر يت بهتريه شخصكند يبيرا م يند و مردمك ياطراف نگاه م

  د؟يچرا خداوند مرا برگز: پرسد يدارند، و م يو
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  تو را بشنوم، يچرا من انتخاب شدم تا صدا

  ا شده است، يم مهيه براكوارد شوم  يانكو به م

  زنند يتأسف بار دست م يهزاران نفر به انتخاب ي كهوقت

  )واتس كسايا( نند؟ك يرا انتخاب م يآمدن، گرسنگ به جايو     

ـ آنها نبا. ار رودكشان بينا باور به خاطرافتگان ينجات ن يعذر و بهانه برا به عنواند ينبا يدگيقت برگزيحق د ي
آن  لهيبـه وسـ  شـان  يه اك يتنها راه. توانم انجام دهم يراجع به آن نم ياركچ يام، ه انتخاب نشدهه اگر من كند يبگو

نجات دهنده قبول  به عنوانح را يمس يسينند و خداوند عكز گناهانشان توبه ه اكاست  نيده شوند ايتوانند بر گز يم
  ).17-14:1لونيكيان تسا1( نندك

بشارت  يرت برايمبود غك به خاطرعذر آوردن  يان برايحيمس لهيبه وس يدگيقت برگزين حقيد اين نبايهمچن
ه كـ دانـد   يفقط خدا م. افتينجات خواهند  يوعاند، پس به ن ده شدهيشان برگزياگر ا: مييد بگويما نبا. استفاده شود

ه دعـوت خـدا   كـ را يـ م زينكا موعظه يل دنكل را به يه انجكبه ما فرمان داده شده است . ده هستنديبرگز يسانكچه 
بـه  ننـد و نـه   ك يل را رد ميشان انجيبه خاطر سخت بودن دلها يمردم. نجات مربوط به همة عموم مردم است يبرا

د از آنها اجتناب يه باكن موضوع وجود دارد يدو خطر در ارتباط با ا. ارانه استكايخدا ر يهانه دعوت جكنيا خاطر
ن امر يو رد ا يدگيت خدا در برگزيمكمان داشتن به حايمثال، ا يبرا؛ قت استيقسمت حق كيه بر يكت ياول. نمود

ـ يكگر تأيطر دخ. افتن داردينجات  ين رابطه برايرش در ايدر قبال پذ يتيه انسان مسئولك  كيـ  يش از حـد رو يد ب
 يدگيـ ه خـدا در برگز كـ ن امـر اسـت   يمقدس بر باور ا يها ر نوشتهينظ. يگريقت ديقت است در مقابل آن حقيحق

 يريـ م گيت خود نسبت به آن دعوت قدرت تصميزان در مسئوليز انسانبه همان ميت مطلق دارد و نيمكحا ها انسان
  .مقدس قرار دهد تابكها را در موازنه  تواند ان آموزه مي شخص كيه كصورت است  نيفقط در ا. دارد

رده كـ ار كم پولس رسول محبـوب چگونـه موضـوع را آشـ    ينيم و ببيبرگر 9ان باب يد به روميحاال اجازه بده
  .است

باشـد، پـولس، خـائن     يز ميها ن ان است مال امتيهوديه مربوط به كه نجات همچنانكن امر يد بر ايكدر تأ 1:9
، اعتراض يقسم جد كينجا با ين او در ايبنابرا. ندك يم يل را افشاگرين، فرصت طلب بودن و مرتد بودن اسرائبود
ر او در يضـم . ديـ گو ياو دروغ نمـ . ديـ گو يسـخن مـ   ياو از راسـت . ندك يهود اباض ميق خود را نسبت به قوم يعم

  .ندك يد ميكرا تأ يو يها القدس، راست بودن گفته از روح يروزيپ

انـد    خدا رد شـده  لهيبه وسشان يه اكند، و حاال ك ير مكل فين اسرائياو به دعوت پر جالل نخست ي كهوقت 2:9
  .شود يردند، قلب او پر از غم و انده مكح را رد يه مسكچون

افتن يـ ت او سبب نجـات  يح محروم بماند اگر محروميه خودش از نجات مسكبود  يحاضر هم م ياو حت 3:9
ه همانـا  ك _م ينك يرا احساس م يت محبت انسانيثارگرانة مقتدر او نهاين گفتار ايما در ا. شد ياو م يهوديبرادران 
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شـان  يونجـات خ  يبرا توبه كرده يهودي كيه كن را يو بار سنگ). 13:15حنا وي( دوستان است به جهتدادن جان 
االن هرگـاه گنـاه   : انـدازد  يقومش مـ  يراب يموس ياد دعاين امر ما را به يا. مينك يند را احساس مك يخود تجربه م

  ).32:32قيال حز( ، محو سازيا ه نوشتهكو اگر نه مرا از دفترت ؛ يآمرز يشان را ميا

هستند  يليشان اسرائيا. ديآ ياد او ميشان به يوه اكپرش يايد، مزايگر يقوم خود م يه پولس براك ينيدر ح 4:9
  .ده خدايقوم گذشته برگز ياعضا يعني

شـع  هو( داده بـود  ييشان را از مصـر رهـا  يو ا) 22:4قيال حز( ده بود تا پسران او باشندين قوم را برگزيخدا ا
بـه  م ينجـا افـرا  يدر ا( ).9:31ميـا  ار( اش بـود  م نخسـت زاده يو افرا) 1:14نيه تث( بود يل پدر مياسرائ ياو برا). 1:11
  .)ار رفته استكل بيقوم اسرائيگر برايد ينام عنوان

خدا با . نمود يت و محافظت ميشان بود و آنها را هدايان ايسمبل حضور خدا در م به عنوانابر جالل ا ي نايكش
ن يه سـرزم كل وعده داديمثال، خدا به اسرائ يبرا. ها شان بود و نه امتيها از آن ا ه عهد بست و وعدهكل بود ياسرائ
د يجد ه خدا عهدكل بود ين وعده با اسرائيو ا). 18:15ايش ديپ( شان بدهديان را از نهر مصر تا نهر فرات بدينيفلسط

ـ افتـه مه يت كـ رده و بركـ ل توبـه  ياسرائ يعنيشان يق اينده را از طريرات آييه تغكرده و قول داده بود كق يرا تصد ا ي
  ).40-31:31ميا ار( سازد

  .ردندكافت يه آن را دكشان بودند يفقط ا. عت به او داده شديه شركل بود ين اسرائيا

شان داده شده بود درسـت چنانچـه   يمه مقدس بديل و خكيمجلل و خدمت خدا در ارتباط با ه يسم عبادتمرا
  .ل بودياسرائ يعنيشان يل اهانت ماك

نـه محافظـت، صـلح و    يل در زميرا بـه اسـرائ   يشمار بي ييها ه باال آمده، خدا وعدهك ييها ن وعدهيبه عالوه ا
  .شان داده استيو رفاه ا يسالمت

يعني ابـراهيم، اسـحاق، يعقـوب و دوازده پسـر يعقـوب      ارخها يه پاتركردند ك يادعا م يان به درستيودهي 5:9
 يي كـه بود، تا آنجا يلياسرائ كيح يمس ،ا را داشتندين مزايو آنها بزرگتر. نها اجداد قوم بودنديا .شان هستنديپدران ا

ـ نجـا مـا   يدر ا. تا ابـداآلباد  كمتبار ي، خدال جهان استكم كاو حا يي كهشود، از آنجا يمربوطم يبه نسل بشر  كي
ه هسـت  يـ ن آيه در اك يها، از قدرت از ترجمه يبعض( ميت نجات دهنده داريت و انسانيجمله مثبت راجع به اولوه

 بـه حسـب  ح يشان مسيشان و از ايه پدران از آن اك.. .:شود ين خوانده ميچن يو.اس.مثال ترجمه آر ياهند براك يم
 يو.اس.ل ترجمـه آر كبـه شـ   يونـان يترجمـه  . نيآمـ  ،تـا ابـداآلباد   كمتبار يق از همة است، خداه فوكجسم شد 

مـز و  ينـگ چ يكد يـ مـز و ترجمـه جد  ينـگ ج يكمقدس با ترجمه  يها سه نوشتهيسا به مقايلكپدران  يباشد ول ينم
  .).تر زدند يميقد يها ترجمه

ه قـوم  كل وعده داده بود يخدا به اسرائاگر . ودش يمواجه م يجد ياتيل الهكمش كيپولس رسول حاال با  6:9
 اتكافت برين درين مسئله جانشيد و با ايآ يشان جور در مين امر چگونه با ردشدن زمان حال ايباشند، ا يو ينيزم
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دهد  ياو ادامه م. شود يشان نميش به ايها ن مسائل، از طرف خدا باعث نقض وعدهيه اكپولس اصرار دارد / اند شده
بودنـد و   يو يها ه و اساس وعدهيه پاكت و اقتدار داشته است يمكحا ياز رو يشه انتخابيه خدا همكن دهد تا نشا

  .يتبار موروث ينه فقط بر رو

  .دارد يقيل، وفادار و حقيان قوم اسرائيخدا در م

ـ  .سـت م ايل نسل ابراهيمثال، اسمائ يبرا. نديآ يم فرزندان خدا به شمار مينه همة فرزندان ابراه 7:9 خـط   يول
 نسل تو در اسـحاق خوانـده خواهـد شـد    : ن بوديوعده خدا ا. ليباشد و نه اسماع يق اسحاق ميها از طر ر وعدهيس
بـه   ي كـه ز جالـب را در زمـان  ين وجـه تمـا  يمشابه هم يسيم، خداوند عيخواند 12:4چنانچه در ). 12:21ايش ديپ(
). 33هيآ( ميم هستيما از نسل ابراه: آنها به او گفتند ،ردكگفت عنوان  يسخن م 39-33:8وحنا يمان در يا يان بيهودي
 ي كهوقت ي، ول)37هيآ( ديم هستيه شما از نسل ابراهكدانم  يم: ردكق يقت را تصدين حقين جمله ايبا گفتن ا يسيع
ـ بود يم مـ ياز شما فرزندان ابراه: م پدر ماست، خداوند جواب داديه ابراهكشان گفتند يا را بجـا  م يد، اعمـال ابـراه  ي
او  يم را نداشتند پس فرزنـدان روحـان  يمان ابراهيا يم بودند وليگر، آنها از نسل ابراهيان ديبه ب). 39هيآ( ديآورد يم

  .نبودند

خـدا   لهيبـه وسـ  ه كـ هسـتند   يانيـ هودي، يقيل حقياسرائ. نديآ يه به حساب مكستند ين ين نسل جسمانيا 8:9
ـ مـا ا . شان را فرزندان خود قـرار داده اسـت  يه اكرده كعطا  يخصمش يها شان وعدهياند و خدا بد ده شدهيبرگز ن ي

  .مينيب يعقوب ميمانه خدا را در مورد اسحاق و كانتخاب حا

ه سـاره صـاحب   كـ نين بـر خواهـد گشـت و ا   ييه در زمان معكم ظاهر شد و به او وعده داد يخدا به ابراه 9:9
  .العاده بود خارق يوعده و از تولد يقيد حقاو فرزن. آن پسر موعود البته اسحاق بود.خواهد شد يپسر

اسـحاق و رفقـه پـدر و مـادر او     . شود يده ميعقوب ديمانه خدا در مورد كحا يها گر از انتخابيد يكي 10:9
  .رفقه در آن واحد دو پسر را در رحم خود داشت يول. بودند

هـا   بچه يستگياقت و شايبه ل ياركه كنيپس اعالن بدون ا. ها شده بود افتن بچهيش از تولد ين اعالن پيا 11:9
به  يبود و ربط يه اراده خود خدا ميامالً مربوط به انتخاب خدا بود و بر پاكن مسئله يا. داشته باشد، عنوان شده بود

اتش بـر طبـق   كـ ردن بركم ياراده خدا در تقس يعنياش  يدگيهدف خدا در برگز. ت و مهارت آن دو نداشتيشخص
  .اش يت و رضامنديمكحا

رد كدانست چـه خواهـد   يه از قبل مكرد كن خاطر انتخاب يعقوب را خدا به ايه كه را ين نظريه، ضمناً اين آيا
  ! نندكه از جانب دعوت كن دعوت از اعمال نبود بليه اكد يگو يه واضحاً مين آيا. ندك يرد م

. عقـوب را داشـت  ياز  يارگـاه فرمـانبرد  يسو جايع.ندكتر را خدمت كوچكه بزرگتر، كن بود ياراده خدا ا 12:9
ان دوقلوها نخست زاده بود و قانونـاً  يسو در ميع. ندكسب كرا  ينيزم يايده شده بود تا جالل و مزايتر برگزكوچك
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عقـوب را  يرد و كـ انتخاب خدا او را رد  يول. شد مال او بود يم يه مربوط به مقام نخست زادگك ييايحرمت و مزا
  .ت دادكبر

عقـوب  ي: نـد ك ينقل قول م 3، 2:1 يكت خدا در انتخاب، پولس از ماليمكل حايردن دلكتر  مكمستح يبرا 13:9
عقـوب و  يه كـ ل و ادوم ياسـرائ : ديـ گو يعت سخن مينجا از دو طبيخدا در ا. سو را دشمنيع يرا دوست داشتم ول

شان وعده يرا بد ييحايح موعود و سلطنت مسيه مسكده يبرگز يقوم به عنوانل را يخدا اسرائ. سو سر آنها بودنديع
ب ينصـ  يراث ويـ ران و ميـ وهش وكـ ه كافت يآن او وعده  به جاي. ردكافت نيرا در يا ن وعدهيادوم چن. داده بود

  ).9-7:35قيال حز؛ 17:49ميا ار ؛3:1كي مال( ابان شوديب يشغاال

نفـر،   كيـ دهد تـا   يح ميرفتار خدا با قوم را توض 3، 2:1 يكه نقل و قول از مالكقت دارد ين امر حقياگر چه ا
  .ز استفاده شودين يفرد به طورت خدا يمكحا يدگيت از حق برگزيه در حماين آيه از اكز درست است ين نيا

: ه گفته استكرد ك كت خدا دريمكد در نور درجه حايسو را دشمن بايعقوب را دوست داشتم اما عيلمات ك
ه كـ محبت قطـع شـده اسـت     ياز رو يعمل عنوانبه عقوب ي يبرا يبرتر. ردكتر را خدمت خواهد كوچكبزرگتر، 

سـو  يو دشـمن از ع  ينـه تـوز  يكه با خشونت، كست ين خدا نيا. سه با آن مورد تنفر عنوان شده استيسو در مقايع
مانـه خـدا در مـورد    كعقوب دوست دارد چنانچه در انتخاب حايمت ار كسو را يه خدا عكنيه فقط اكنفرت دارد بل

  .شود يده ميعقوب دي

ه افـراد  كـ سـت  ين ين معنينفرت خدا از ادوم به ا. ات جاودانياشاره دارد و نه به ح ينيات زمكتن به برن ميا
 به نجات نداشته باشند يازيان نيهوديه كشود  يل سبب نميشتر به اسرائيابند و نه عالقه بيتتوانند نجات  ينم يادوم

 9:33ش يدايـ رد چنانچـه او خـودش در پ  كـ افت يرا در ينيات زمكبر يسو بعضيه عكد ين توجه داشته باشيهمچن(
  .).شاهد برآن است

 يش دسـت يپـ  يخدا در مقابل هرگونه اعتراض يدگيت برگزيمكمش بر حايبا تعال يپولس رسول به درست 14:9
ـ را برگز يه اگر او بعضكند يگو يآنها م. نندك يمالمت م ينا عدالت به خاطرمردم هنوز خدا را . ردك ده اسـت، پـس   ي

ز را در ابتـدا  يه اگر خدا همه چكنند ك ين بحث را مطرح ميشان، ايا. ندك يم كه را هالين او خودش لزوماً بقيبنابرا
ردن مـردم  كـ وم كـ مح يتواند راجع به آن انجـام دهـد و خـدا بـرا     ينم ياركچ يس، هكچ ياد نهاده است پس هيبن
  .انصاف است يب

 يدگيـ ت برگزيمكه حاكآن به جاي يول. ندك يرا رد م خدا يانصاف يان بكپولس با شور و حرارت همه گونه ام
چ عذر آوردن بحث خود يو بدون ه يشتريت و حرارت بيند، با قاطعك ين مخفيت معترضيجلب رضا يخدا را برا

  .دهد يرا دوباره ادامه م
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اهم نم و رأفت خـو كه رحم كرحم خواهم فرمود بر هر  :ندك ينقل قول م ياو ابتدا از سخن خدا به موس 15:9
بلنـد   ين و خـدا يه خداوند آسـمان و زمـ  كد يتواند بگو يم يسكچه ). 19:33قيال حز( ميه رأفت نماكنمود بر هر 

  ه رحم و رأفت خود را نشان دهد؟كمرتبه حق ندارد 

 يشان را به حال خود وا گزاشت، همگـ ياگر ا. وم هستندكخودشان مح يمانيا يگناهان و ب به خاطرهمة مردم 
 كن هـال ياز همـ  يل به همة مردم، خـدا بعضـ  يل انجيافتن دعوت اصيگسترش  يبرا به عالوه. دخواهند ش كهال

گر را يد يه مستبدانه بعضكست ين ين معنين بديا يول. ض او باشنديند تا مورد مخصوص فك يشدگان را انتخاب م
ـ كـ شـان گناه يزندگ يرا از ابتـدا يوم هستند زكشان محيا. شوند كده است تا هاليبرگز ز رد يـ ل را نيـ وده و انجار ب

س كـ چ يه گم شده هستند هـ ك يآنان. نندك يم يرگزاركضش شيف به خاطراند از خدا  انتخاب شده ي كهآنان. اند ردهك
  .ردن ندارندكسرزنش  يرا جز خودشان برا

شـان  يتـالش ا  يرويا نيبه قدرت اراده  يا قومها ربطي ها انسان يه سرنوشت ابدكن است يا يريجه گينت 16:9
  .ه به رحمت خدا وابسته استكندارد بل

دعـوت  . از نـدارد يـ ه بـه نجـات ن  كست ين يننده او منظورش شخصكه نه از خواهش كد يگو يپولس م يوقت
ه كـ د و هر يايه تشنه باشد بكهر : آمده است 17:22اشفه كدارد، چنانچه در م يبستگ يل واضحاً به اراده شخصيانج

 نديايخواهند نزد او ب يشان نميه اكمان ظاهر نمود يا يان بيهوديبه  يسيع. رديگان بگيات رايدارد، از آب ح خواهش
ورود از در تنـگ جـد و    يد بـرا يه ما باكند ك يار نمكو نه از شتابنده، او ان: ديگو يپولس م ي كهوقت). 40:5حنا وي(

اراده انسان و شـتاب او   يلو. است ين امر ضروريا يصداقت و اراده برا يمشخصاً مقدار). 24:13قا لو( مينكجهد 
 ينه اراده ما، نه شتاب شخصـ : ديگو يمورگان م. نجات از خداوند است ،باشد يننده نمكن ييو تع ياصل يتورهاكفا

اگر به ما باشد ما ... ندكات آن كا ما را آماده ورود به بريند كا يمان مهيم را بر اياز داريه بدان نك يتواند نجات يما، نم
  .ز در رابطه با نجات انسان خدا وابسته استيهمه چ. ردكم يسب نجات نخواهك يالش براچ اراده و تيه

 يا ه در سـخت سـاختن دل عـده   كـ شود بل يده نميد يت خدا فقط در نشان دادن رحمت به بعضيمكحا 17:9
  .مثال عنوان شده است كي به عنوانفرعون . شود يده ميز ديگر نيد

. باشـد ) لعنـت شـده  ( نيتولدش نفـر  يه سلطنت مصر از ابتداكر نشده است ن اميبه ا يا چ اشارهينجا هيدر ا
در نقطـه  . ار مستبديار و بسكتير است و جنايه شركبلوغش، فرعون نشان داد  اتيدرح. ن بوديه اتقاق افتاد اكآنچه 

ار را كـ ن يا يند ولك كتوانست او را فوراً هال يخدا م. ردكاش را حفظ  ي، او سنگدليجد يهشدارها يمقابل تمام
، اسـم  يق ويان سازد و از طرينما ير تا قدرتش را به وكردن فرعون، خدا او را زنده حفظ ك كهال به جاي. ردكن

  .ا شناخته شوديل دنكخدا در 

بـر او، دلـش را    يداور بـه عنـوان  ساخت و پـس از هـر بـار خـدا      يرراً دل خود را سخت مكفرعون م 18:9
 يه لباسـها كـ  يديهمان هورشـ . ندك يند، گل را سفت مك يخ را ذوب ميه ك يديهمان خورش. ساخت يتر م سخت

ستگان نشان كرا به دل ش ه رحمتك ييهمان خدا. سازد يس ميخ) از عرق( ند، پوست بدن راك يم كس را خشيج
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 يضـ يه رد شـود، ف كـ  يضـ يف. نند نشان خواهـد داد ك ينم يمانيه احساس پشك يسانكرا به  ين سختيدهد همچن يم
  .ار شده استكه انكاست 

ه كآورد  يد ميرا پد يسازد اعتراض يه او را خشنود مكخدا در انجام آنچه  ياصرار پولس بر حق و راست 19:9
ـ تواند بـا اراده او مقاومـت نما   يس نمكچيه يي كهرد از آنجايراد بگيا يسكد از ين است، خدا نباياگر چن  يد؟ بـرا ي

ـ ار كچ يه. باشد يبهشت مچاره در شطرنج يسرباز ب كيمعترض، انسان  ـ ا چي ه بتوانـد  كـ سـت  يگفـتن ن  يبـرا  يزي
  .ندكسرنوشت او را عوض 

انسـان  . ندك يرند سرزنش ميراد بگينند به خالق خود اك يپولس رسول ابتدا و قامت مخلوقها را جرأت م 20:9
ـ ند و ه پشت سر خدا حرف بزكقرار ندارد  يتيو شرارت پر است و در وضع ياز با گناه، گمراه يفان مـت و  كا حي

  .ندكاو سؤال  يعدالت راهها

ارگاه خود وارد كگر به  وزهك. ندك يت خدا استفاده ميمكاثبات حا يگر و گل برا وزهكسپس پولس از مثل  21:9
ـ نهد و  يچرخ خود م ياز گل را برداشته و رو ياو مشت. نديب ين ميل را بر زمكش يب يگل يشده و مقدار وزه كـ  كي

  ار را دارد؟كن يا او حق انجام ايآ. ندك يم يبا طراحيز

ند، به جهـنم  كگر آن را به حال خود رها  وزهكاگر . است آلود هنه و گناهكت يگل انسان. گر خداست وزهكالبته، 
ـ ا به جـاي  يول. امالً منصف و عادل استكطور واگذارد  هماناو اگر آن را به حال خود . خواهد رفت ن عمـل او  ي

ل كشـان را بـه شـ   يدهد و ا ييض خود نجات ميف لهيبه وسشان را يرده و اكاران را انتخاب كناهاز گ يمانه مشتكحا
. فرسـتد  يگران را با استبداد به جهنم نميد، او دياد داشته باشيا را دارد؟ به كن يا او حق انجام ايآ. Ĥورديپسرش در م

  .خودشان يارادگ يو ب يمانيا يب به خاطروم هستند كشان خودشان محيا

ـ يرا داراست و همچن يخدا مسلماً قدرت و اقتدار ساختن ظرف ـ ذل ين ساختن ظرف در . ل بـا اسـتفاده از گـل   ي
ند و هر كم يند تقسك يه خود انتخاب مك ين آنانياتش را بكتواند بر يق هستند خدا ميه همة اشخاص، ناالك يطيشرا

ه بشود در ك يزيت چيق هستند، نهايهمه ناال يي كهجادر : سدينو يبارتر م. ندكه بخواهد از دادن آنها امتناع كموقع 
  .ندكرفتار ن يانصاف بي س باكچ يه خدا با هكباشد  ين ميرد اكخواست 

از . جالب روبرو شده اسـت  يدو راه كيه به نظر با كدهد  يماهر نشان م يگر وزهك چونپولس خدا را  22:9
ـ  بردن گنـاه  كـ وم كـ ش را در محيوه غصب خود را ظاهر سازد و قدرت خكخواهد  يسو او م كي از  يشناسـاند ول

ـ ا. آمـاده شـده بـود متحمـل شـود      كهـال  يه بـرا كـ ه با صبر، ظروف غضب را كگر آرزو دارد يد يطرف ن تضـاد  ي
ردن كـ وم كـ اگـر خـدا در مح  : ن استيبحث ا. باشد يمانه او ميخدا در درجه اول و تحمل رح عدالت يريگ سخت

 يسـ كدهـد، چـه    يشان نشان ميرا به ا ياديآن، صبر و تحمل ز به جاي يت ولران با انصاف و عادل اسيشر يفور
  رد؟يراد بگيتواند از او ا يم
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ه كهستند  يظروف غضب آنان. اند ت آماده شدهكهال يه براكظروف غضب : دينكن عبارت با دقت توجه يبه ا
ت آمـاده  كـ هال يخودشـان بـرا   انيـ و طغگنـاه، نافرمـاني    به خاطرآنها . شان سبب غضب خدا شده استيگناهان ا

  .و استبداد خدا يامگكخود لهيبه وساند، و نه  شده

الل مستعد نمود ج يه آنها را از قبل براك يه خدا بر ظروف رحمتكند اگر كتواند اعتراض  يم يسكچه  23:9
اردمـن  ر يسنجا تفيدر ا. شان شناسانديه خدا از قبل آرزو داشت دولت جالل خود را بدكرحمت نشان دهد؟ قومي 

(C. R. Erdman) به طور ندك كمكتواند به ما  يم يخاص:  

ت او در نجـات  يـ مكجـه حا يه نتكـ شـود بل  ينمـ  يق نجات هسـتند عملـ  يال يي كهها انسانردن كوم كت خدا هرگز در محيمكحا
  .ن رفتن هستنديق از بيه الكد يآ يم به دست ييها انسان

ـ يند ك يم يكيهستند  يحيه مسك يسانكپولس ظروف رحمت را با  24:9 ان هـم  يـ ه خـدا از م كـ  يسـان ك يعن
نار گذاشته شدن همـه بـه   ك؛ دهد يل مكه و اساس ادامه بحث را شين پايا. ان و هم امت ها فرا خوانده استيهودي
  .ايافت مزايدر يگر برايد يها ل و دعوت از امتيت وفادار اسرائير از بقيغ

نجـات   يهـا بـرا   ه دعوت از امتكند تا نشان دهد ك يل و قول متاب هوشع نقكه يپولس رسول از دو آ 25:9
ه قوم من نبودند، قـوم خـود خـواهم    كرا  يآنان: باشد يم 23:2هوشع  ياول. ان باشديهودي يبرا يا تازه يزيمنابع چ

نـه بـه   نـد و  ك يل اشاره مـ يلمات عمالً به اسرائكن يحاال هوشع در ا. ه دوست نداشتم محبوبه خودكخواند و او را 
يول. ا شوديرد و احيمحبوبه خدا مورد تفقد قرار بگ به عنوانل يه اسرائكچشم دوخته بودند  يشان به زمانيا. ها امت 
داشـت   يپولس چه حق. دهد يها نسبت م ن دعوت را به امتيند، او اك يان نقل و قول ميدر رومپولس آن را  يوقت

ده و او حـق  يالم او الهام بخشكالقدس به  ه روحكن است ين سؤال ايند؟ جواب اكرا عنوان  ير افراطيين تغيه چنك
  .ندكق اضافه يعت م عهديروح خدا را بعداً ذبه مفاه يا معانيند و كان ير تازه بيه تفسكداشته است 

د، در آنجـا پسـران   يسـت يه شما قوم مـن ن كشان گفته شد يه به اك ييو جا: باشد يم 10:1ه دوم هوشع يآ 26:9
نـده  يه آكـ د بليـ گو يها سـخن نمـ   ه راجع به امتين آيق ايعت گر در عهديد يك بار. خوانده خواهند شد يح يخدا
پولس آن را  يول. شود يشامل حالشان م يو يشان بسويه لطف خدا پس از بازگشت اكدهد  يح ميل را توضياسرائ

القدس  روح يه وقتكقت ين حقياست از اگر يد ين مثاليا. برد يار مكپسرانش ب به عنوانها  در شناخت خدا از امت
  .ار ببردكخواهد ب يه مك آن طورتواند آنها را  يم يند، او به درستك مي ق نقل و قوليعت از عهد ييها هيآ

رده ك ييشگويا پياشع. مورد بحث قرار گرفته است 29-27:9ل در ياز اسرائ يتير از بقيبغ يرد شدن همگ 27:9
عيا اشـ ( ار در شماره افراد افـزون گردنـد  ياگر چه قوم بس يابند حتّي يل نجات مين اسرائاز فرزندا يتيه فقط بقكبود 

22:10.(  

 ن بـه عمـل خواهـد آورد   يالم خود را تمام و منقطع ساخته، بـر زمـ  كرا خداوند يز: ا گفتيه اشعك يوقت 28:9
. خدا بود يعمل همانا عمل داور. ردك يل اشاره ميد دوم اسرائين و بتعبيان به فلسطي، او به حمله بابل)23:10عيا اش(
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افتاده است و در روزگار او  يل در گذشته چه اتفاقياسرائ يه براكد يگو يه، پولس دارد مين آيردن اكدر نقل و قول 
  .مجدداً خواهد افتاد يچه اتفاق

مـا نجـات    ياالجنود آسمان بـر  ه اگر ربكاخبار نمود ) تر نبوتش در قسمت قبل( شيا از پيچنانچه اشع 29:9
  ).9:1عيا اش( شد يل همانند سدوم و عموره نابود ميگذارد، اسرائ ينم يدهندگان

ـ يحيزمـان حـاظر مسـ    يسـا يلكبـه   يزهـا چـه ربطـ   ين چيـ جه تمام ايپرسد، نت يپولس م 30:9 ن يان دارد؟ اول
 يمطمئناً خودشان در پ كهي ه شرارت و آنانكه عموماً به دنبال عدالت نرفتند بلك ييها ه امتك اين است يريگ جهينت
ي ه فقـط آنـان  كها البته بل نه همة امت. افتنديح يمس يسيمان به خداوند عيق ايسب عدالت نبودند، عدالت را از طرك

  .مان آوردند، عادل شمرده شدنديح ايمس يسيبه خداوند ع كه

ت سرباز زدند و با لجاجت ح اسيمان به مسيا لهيبه وس يشمردگ عادل يه در پكل يگر، اسرائيد ياز طرف 31:9
ـ يآنهـا بـه سـنگ مصـادم     . نندكسب كرا  يشمردگ اقتسان عادليل لهيبه وسخود  يردند با عدالت شخصك يسع  يعن

  .ح لغزش خوردنديمس يسيخداوند ع

م دو نـوع  يح بـه اورشـل  يآمدن مسـ . ردك ييشگويا پيق اشعيه خداوند از طركاست  يزيچ  اً همانين دقيا 33:9
عيا اشـ ( ه سنگ مصادم و صخره لغـزش اسـت  از مردمة او ثابت نمود ك يبعض يبرا. گذاشت يبر جا ر از خوديتأث

  ).16:28عيا اش( ردندكدا نيپ يديا نااميخجالت، لغزش  يبرا يليمان آورده و دليگران به او ايد). 14:8
  

  )10باب ( ل در زمان حالياسرائ) ب

ل يخائن دشمن اسـرائ  كيشان، پولس را يا. ند بودي، ناخوشاتوبه نكردهان يهودي يار برايم پولس بسيتعل 1:10
ه سـازد كـ   يسـد مطمـئن مـ   ينو يشان ميه نامه را براكخود را  يحيادران مسرنجا او بيدر ا يآوردند ول يبه حساب م

  .ندك يل نزد خدا دعا مينجات اسرائ يه براك يد وقتيآ يد ميدر دل او پد ياديز يخوش

شـان بـود و از   يا يهـود ي يمراسـم و جشـنها   يقـوم  به عنوانشان يردن اكوم كپولس رسول جدا از مح 2:10
) يراسـت ( قـت يد با حقيرت بايغ. ستين يافكرت يغ يول. ضيضد و نق يها از آموزه كيهر  يشان برايا ينابردبار

  .ندارد ييوكيت و آزار نيجز اذّ ياركشورت  نير ايدر غ. مخلوط شود

ن يـ شان عدالت خدا را نشناختند، عدم شناخت ايا. شان شديست اكب شه سبكاست  يا ن همان نقطهيا 3:10
عت و يق حفظ شـر يسب عدالت از طرك يشان برايا. مان نهاده است و نه اعماليه ايه خدا عدالت را بر پاكقت يحق

ق ينند و از طركسب كخود  يق تالش شخصيه لطف خدا را از طركردند ك يشان سعيا. ش رفتندياعمال خودشان پ
ـ يد ياران بكعادل شمردن گناه يم شدن به نقشه خدا برايشان قاطعانه از تسليا. شانيو اعمال خوت يصشخ  هكـ  ين

  .مان آوردند، سرباز زدنديبه پسرش ا
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هـدف   .عـدالت  به جهتعت است يه او انجام شركدند يد يآوردند، م يمان ميح ايشان فقط به مسياگر ا 4:10
تواند عـدالت را   يعت هرگز نميشر. باشد يردن تجاوز و گناه مكدود اعالم وم و مركردن گناه و محكعت ظاهر يشر

عت يرا از شـر  هـا  انسـان زات وح در مرگ خود تـاوان تجـا  يمس. موت است ،عتيمجازات تجاوز از شر. ندكمنتقل 
 يزيـ گر چيعت ديرد، شريپذ ينجات دهنده م به عنوانح را يمس يسيشخص خداوند ع كي ي كهوقت. ردكپرداخت 

گر يعت آزاد است و دياو از شر. ردمي عت مييشر نسبت بهح، انسان يمس يابتيدر مرگ ن. ردن بر او نداردكادعا  يابر
  .ندكار كسب عدالت كوشش خود در جهت كست با تالش و يالزم ن

در  موسي ،براي مثال. ميمان را بشنويالم اكعت و ين شريم تفاوت بيتوان يق، ما هرگز نميعت در زبان عهد 5:10
نائـل  ( دنيد بر رسـ يكتأ. ست خواهد نموديند، در آن زكعت عمل يه به عدالت شرك يانسان: سدينو يم 5:18ان يالو

  .باشد يم) موفق شدن، شدن

ـ ه اك يزيهمة چ. ردكآن را تجربه نخواهد  ياركچ انسان گناهيه هكند ك يرا ظاهر م يا دهيا  ن جملهيالبته، ا ن ي
وم نخواهـد  كاو به مرگ مح ند،كامل حفظ ك به طورعت را يبتواند شر يه اگر انسانكن است يند اك يجمله عنوان م

عت را يشـان شـر  ياگـر ا  يحتّ. وم به مرگكار بودند و محكه در آن موقع گناهكداده شد  قوميعت به يشر يول. شد
ز از يـ شـان را ن يه ارا خدا گناهـان گذشـت  يشان هنوز هم گم شده بودند زيردند، اك يامل از همانروز به بعد حفظ مك
وم كـ عت دارند از آغاز محيشر لهيبه وسسب عدالت ك يبرا ها انسانه ك يديهرگونه ام. نمود يشان باز خواست ميا

  .ست هستندكبه ش

نقـل   13، 12:30ه يند، پولس اول از تثنك يعت فرق ميبا زبان شر يمكمان يه زبان اكن ينشان دادن ا يبرا 6:10
رده، آن را كـ ما صعود  يه به آسمان براكست يك ييه بگوكنه در آسمان است : ميخوان يا مه در آنجكند ك يو قول م
ما به آن طـرف   يه براكست يك ييه بگوكا يم؟ و نه آن طرف دريورآن را به ما بشنواند تا به عمل آ اورد وينزد ما ب

  م؟ياورد و به ما بشنواند تا به عمل آوريرده، آن را نزد ما بكا عبور يدر

. نـدارد  يا ل اصـالً اشـاره  يمان و انجيات به اين آيه آمده است، ايه در تثنك يبيه در ترتكن است يته جالب اكن
خود را  يد و خداييه نزد خداوند بازگشت نماكند يگو ين فرمان سخن ميعت و واضحاً از ايات دارند از شرين آيا

سـت و نـه   ين يعت مخفـ يه شـر كـ د يگو يدا دارد مخ). 10:30نيه تث( ديينفس خود محبت نما يدل و تمام يبا تمام
ـ نـد و  كه به آن آسمان صعود كست يانسان الزم ن كي. و دور از دسترس ييجز ـ ا از دري . ابـد يا بگـذرد تـا آن را ب  ي
  .ندكرده و در آن تأمل كباشد تا از آن اطاعت  ياوست و در دسترس م كيعت نزديشر

ه كـ د يـ گو ياو مـ . ندك يل استفاده مياشاره به انج يآنها برارده و از كلمات را بداشت كن يپولس رسول ا يول
ـ . امالً محال اسـت كه ك يزيچ كي. ندكح به آسمان صعود يوردن مسآ يه براكخواهد  يمان از انسان نميزبان ا  يول

  !ن آمده استيح در جسم به زميرا مسيباشد ز يهم نم ين ضرورين امر همچنيا

ـ ه از دركست يكند، او نقل و قول را از ك ينقل و قول م 13:30ه يپولس از تثن ي كهوقت 7:10 ـ ا عبـور نما ي د را ي
ه بـه قبـر   كـ خواهـد   ينمـ  ها انسانل از يه انجكن است يهدف او ا. دينما يل ميند تبدكه نزول يه به هاوكست يكبه 
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ح يرا مسيشد زبا يهم نم ين ضروريهمچن ين امر محال است وليا. شندكرون بيان مردگان بيح را از ميبروند تا مس
 كيـ  يه بـرا كـ م يـ ح داريه در آن دو آموزه راجع به مسـ كد ينكتوجه  7، 6:10به . بالفعل از مردگان بر خاسته است

ن دو آموزه يما ا. ابديرد تا نجات ين را بپذيد اياو با يول. ام اويتجسم و ق؛ سخت است يليردن آن خكقبول  يهودي
  .مينيب يم 10، 9:10را مجدداً در 

ه توسـط خداونـد   كـ را  ييارهـا كو آن  محال ياز نظر انسان ييارهاكه كد يگو ينم ها انسانل به يگر انجا 8:10
  د؟ يگو يل چه مياند، به عمل آورند، پس انج انجام شده

در دسـترس   ي، قابل فهم و به سادگكيل نزديه انجكد يند تا بگوك يبرداشت م 30ه ياز تثن يا هيمجدداً پولس آ
ن يا). 14:30نيه تث( شود كدر) در ذهن شما(ي راد شود و با آمادگيا) در دهان شما( تواند يم يادگل به سيانج. است

  .ردندك يگر رسوالن آن را موعظه ميه پولس و دكمان بود يا لهيبه وسل يخبر خوش نجات انج

حـم خداونـد   ل تيـ ه مولـود ب كـ د يريقت تجسم را بپذيد حقياول شما با: پوسته وجود دارد كينجا يدر ا 9:10
  .ق استيعت هوه عهديد همان خداوند يعهدجد يسيه عكنيات و جالل بود و ايح

خـدا او را از مردگـان   . ه در رابطه با آن آمده استك ييزهايد با همه چيريام او را بپذيقت قيد حقيدوم، شما با
و خشـنود   يار او راضـ كـ دا از ه خـ كنيرده است و اكل يمكنجات را ت يار الزم براكح يه مسكند كام داد تا ثابت يق

ر، احسـاس و اراده  كـ ف يمان آوردن با تمام وجود و قـدرتها يا يعنيقت در دل ين حقيمان آوردن به ايا. شده است
ـ نكخداونـد را اعتـراف    يسين شما به زبان خود، عيبنابرا .شخص كي ه خـدا او را از  كـ د يـ مـان آور يد و در دل اي

مـان نجـات بخـش    ين ايا. رفته استيح را پذيمس يسيار خداوند عكه كست ا يد شخصيين تأيا. ديزانيمردگان برخ
  .است

نجات دهنده و نه  به عنوان يسيرفتن عيابد با پذيتواند نجات ب يشخص م كيا يآ: ديآ يش ميثراً پكن سؤال ايا
و  ياشـت عقلـ  ن طـرز برد يبا چن يماندارانينه ايدر زم يقيچگونه تشويمقدس ه تابكخداوند؟  به عنوانشناختن او 

خداونـد همـه    بـه عنـوان  خواهم او را  ينم ينم ولك يعنوان نجات دهنده خود قبول ميرا  يسيمن ع:ندك ينم يركف
ـ ه او شرط نجات كزه ين انگيشوند با ا يخداوند م يسيم عيتسل ي كهگر، آنانيد ياز طرف. نمكقبول  افتن اسـت بـه   ي

ه كنند ك يان ادعا ميحياز مس يمكخداوند شناخته شود؟ عده  نبه عنواد ياو با يتا چه حد. ل بر خواهد خوردكمش
م يده داشته باشيد عقيم، بايشو يل مواجه ميما با انج ي كهوقت. اند م شدهينقص به راه خداوند تسل بي امل وك به طور

 يسـ يه عكـ م ينـ ك يادآوريـ ن مرتباً بـا  ياران و مقدسكد به گناهين بايما همچن يول. مان تنها شرط نجات استيه اك
  .د در آن حد شناخته شوديباشد و با يم) هوه،خداي( ح خداونديمس

ـ ا. عـدالت  يشود بـرا  يمان آورده ميه به دل اكسد ينو يحات، پولس ميدر ادامه توش 10:10 موافقـت   كيـ ن ي
ار را انجـام  كن يا يشخص يوقت. شخص كي يل وجود درونكل به همراه يرش اصيپذه كست بلين يمعمول يعقالن

  .ابدي يخداوند است، بالفاصله نجات م يسيه عكآورد  يمان ميبه دل ا يعنيهد د يم
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ه كـ شـود   يرا معترف مـ  يماندار اساساً نجاتيا يعنين يه اكافت ي يه نجات خواهك ينكبا زبان اعتراف  سپس
ـ نشان دادن آن چ ياست برا يخارج يه گواهكست بلياعتراف شرط نجات ن. رده استكافت يد ن ه در دروكـ  يزي

شـخص   كي ي كهوقت. ديينان تمام از او سخن بگويد، با اطميح اعتماد داريمس يسياگر شما به ع. اتفاق افتاده است
ل تولد تـازه  ياص به طور يشخص ين وقتيبنابرا. ندكگران مطرح يه آن را با دكخواهد  يمان دارد، ميا يزيواقعاً به چ

  .ندك ياو را اعتراف م. دارد نگه يه آن را مخفكخوب است  يلين خيشابد، همچن يم
ه نجـات  كـ دهـد   يانجام م يابد، اعتراف عمومي ينجات م يشخص ي كهدهند زمان يمقدس نشان م يها نوشته

ـ ياگر ه« :ديگو يم (William Kelly) يلك ويليام نيبنابرا. روند يش مين دو اصل با هم پيا. افته استي بـه   يچ اعتراف
مـان  يه اكـ هر : م چنانچه خداوند ما گفتييم از نجات سخن بگويتوان يد، ما نمح به زبان نباشيمس يسيع يخداوند

  :ندك ير مين تفسيچن (James Denney) يدنجيمز و » ابدي يابد نجات ميد يآورده تعم
 كيـ  يه دو روكستند بليز نيد واقعاً دو چينما يه به نجات اعتراف مك يمان دارد و دهانيه به عدالت اك يدل« 

  ».شندبا يز ميچ
ـ يآمده است و سپس ا 9:10ه چرا اعتراف اول در كد يآ يش مين سؤال پيا مـان آمـده   ياول ا 10:10در يمان ول

ـ ام و ايـ د بـر تجسـم اسـت و ق   يكتأ 9ه يدر آ. ستيردن جواب چندان هم سخت نكدا ياست و سپس اعتراف، پ ن ي
خـدا او را از  ؛ اميـ سـپس ق . خداونـد اسـت   يسـ يع؛ اول تجسم است. اند خود ظاهر شده يب زمانيها در ترت آموزه

 يآورد سپس شـهادت  يمان ميابتدا او ا. ار استكگناه كيع نجات يب وقايد بر ترتيكتأ 10ه يدر آ. زانديمردگان برخ
  .افته استيه نجات كدهد  يم يعموم

آورد مـان  ياو ا ه بهكه هر كند ك ين امر نقل و قول ميد بر ايكتأ يبرا 16:28ا يپولس رسول حاال از اشع 11:10
س آن كع ين است ترس و خجالت به همراه داشته باشد ولكح مميبه مس ير اعتراف عمومكتف. خجل نخواهد شد

د يـ ه هرگـز ناام كـ ست يديد ما اميام. ندك يم يدر آسمان رهبر ين ما را به اعتراف وياعتراف ما در زم. صادق است
  .نخواهد شد

همـه   يه نجات پرجالل خدا بـرا كاسماً، ؛ دينما يجاد ميد ايآ ير ادامه مه دكرا با آنچه  يارتباط» هكهر «لمة ك
انيهوديها و چه  است، چه امت.  

شـان  يهـر دو ا  يي كـه ست از آنجايان نيهوديها و  ن امتيب يچ تفاوتيه هكم يما آموخت 23:3ان يدر روم 12:10
افتن ينجات  ييت و توانايشان در قابلين ايب ياوتچ تفيه هكم يآموز يحاال ما م. ازمند نجات هستنديار بوده و نكگناه

او دولتمنـد اسـت   . ه خداوند همة نسل بشركست بليا گروه نيفرد  كيمنحصر به  يخداوند، خدا. ز وجود نداردين
  .خوانند يه نام او را مكهمه يض و بخشش برايدر ف

نفر به نـدرت بـه دنبـال     كي. ودل ثابت شيشمولبودن انج نقل و قول شده است تا جهان 32:2ليوئياز  13:10
ـ ز: شـود  يافت مي يلماتكن يه در آن چنكه است ين آيراه نجات از ا يتر برا ساده يا هيردن آكدا يپ ه نـام  كـ را هـر  ي

  .ندك ينام خداوند به خود خداوند اشاره م. افتيخداوند را بخواند نجات خواهد 
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ها عرضـه   ان و امتيهوديد نجات به يله بايه چه وسب. باشد يم يجهان يازمن اعالنين يلين انجيچن يول 14:10
 يدر سـر ! مينـ ك يان را احساس ميحيت مسينجا ما تپش قلب مأموريراجع به آن نشنوند؟ در ا يزيشود اگر اشان چ

گـردد   برمي ، پولس رسول به عقب)مان آورند، چگونه بشنوند بدون واعظيچگونه بخوانند، چگونه ا( ها ن چگونهيا
ـ تر باشد اگر ما آ د واضحيشا. ندك يم يها رهبر ان و امتيهوديه به نجات ك يا و به پله ـ ي خـدا  : مين بخـوان يه را چن

ح يات در مسيبر ح ياران وعده خدا مبنكگناه. نندك يآنها خبر خوش نجات را موعظه م. فرستد ين خود را ميخادم
 يآنـان . خواننـد  يآورند خداوند را م يمان ميا ي كهنآنا. آورند يمان ميام ايشنوند به پ يه مك ييها يبعض. شنوند يرا م

  .ابندي يخوانند نجات م يه خداوند را مك

ن يان به اراده خداست، پس او همچنيه اگر پاكشود  يدا ميپ يام اخالقكن بحث در احيه اكند ك ياشاره م هاج
ـ به ما گفته شده اصـل مأمور ن، چنانچه يا. رساند يز با اراده خود به انجام ميان را نيدن به پايمفهوم رس ت جنـبش  ي

 يهوديمانان يا يه بك يمتكند، حك يد ميكها توسط خودش تأ ل را به امتينجا موعظه انجيپولس در ا. است يحيمس
  .آورند يبه حساب م ينابخشودن ياستيس به عنوانآن را 

آن انجـام   راجـع بـه   يراكـ ما چه . فرستد يه او مكم يهست يسانكما . فرستد يه مكاست  يسكخدا آن  15:10
عيا اشـ ( ميدهند را دار يو مژده مكين يزهايه به چكدارند  يرد، مبشرانكا وصف يه اشعكبا يز يهايا ما پايم؟ آيده يم

او . شود يل ميشان تبدي، او به ا15:10ان ينجا در روميدر ا. حيمس يعني؛ با او نوشتيز يهايپا راجع بها ي؟ اشع)7:52
 يايشدگان و دن گم يبا به سويز يهايه با پاكت ماست يت و مزين مسئوليحاال ا. با آمديز يهايش با پايسال پ 1900

  .ميمرده برو

ـ ا اياشع. دهند يل گوش نميبه انج يل همگيه مردم اسرائكن است يپولس ا ينونكغم وغصه  يول 16:10 ن را ي
عنوان  اين گونهن سؤال يجواب ا). 1:53ا عياش( »ند؟كه اخبار ما را باور كست يكخداوندا، «:رده بودكش نبوت ياز پ

رفته و به يه خبر را پذكنبودند  ياريح در جسم اعالن شد، بسيه مسيخبر ظهور اول ي كهوقت. يادينه عده ز: شود يم
  .آن جواب دادند

زد يخ يده است برميه شنك يامياز پ يه گفتار نبكند ك يا، پولس به امر توجه مين نقل و قول از اشعيدر ا 17:10
دن اسـت و  يمـان از شـن  يه اكـ رد يـ گ يجه را مين نتين او ايبنابرا. ديآ يح ميمس راجع به يالمكام به صورت يو آن پ

ه يه البته بر پاكشنود  يح ميمس يسيخداوند ع راجع بهاو موعظه  ي كهد وقتيآ يمان به انسان ميا. الم خداكدن از يشن
  .م شده استيالم خدا تنظك

ه كـ بـاز گـوش داده و اراده داشـته باشـد      يد با قلب و ذهنـ يشخص با كي. ستين يافكدن با گوش يشن يول
قـت در  يه حقكـ نيقـت اسـت و ا  ياز حق يا الم، حلـق كه كافت يندع در خواهد كن ياگر او چن. نديقت خدا را ببيحق

ن يندگان در اشنو يي كهد البته واضح باشد از آنجايالم باكن يا. مان خواهد آورديع او سپس اخودش صداقت دارد
لة يوسبه الم كافت يدر يعنيدن ين شنيبنابرا. د خوانده شوديام بايمثال پ به عنوان. ه منحصراً به گوشها اشاره ندارديآ

  .و مفهوم آن است يه معنكهر آنچه 
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را از  يلماتك، پولس ياند؟ بل دهيل را نشنيها موعظه انج ان و هم امتيهوديا هم يل چه بود؟ آكپس مش 18:10
صـورت  : دنديالبتـه شـن  : ديـ گو ياو مـ . اند دهيل را شنيشان موعظه انجيه اكرد تا نشان دهد يگ يقرض م 4:19مزمور 

  .ديون رسكربع مس يشان تا اقصايالم اكد و يشان در تمام جهان منتشر گرديا

 يجهـان  نهـا شـهادت  يه اكبل. نديگو يل سخن نمياز انج 19لمات از مزمور كن يه اكن است يز جالب ايچ يول
لمـات را گرفتـه و در   كن يـ م، پـولس ا يچنانچه گفت يول. دهند يح ميد، ماه و ستارگان به جالل خدا را توضيخورش

الهام روح خدا، پولس رسول  لهيبه وس. ل در روزگار خود هستنديانج يبا اعالن جهان يه انها مساوكد يگو يپاسخ م
بـه  ه ك يهمان روح. برد يار مكمتفاوت ب يقيرده و به طرك ق را برداشتيعهد عت يها از نوشته ياوقات بعض يگاه
  .برد يار مكمتفاوت ب يا ه بعداً آنها را به گونهكاند مطمئناً حق دارد  لمات داده شدهكن يلة آن ايوس

19:10 ـ ان نبايهوديت يثركل توسط ايها و رد شدن انج دعوت از امت ـ يز عجيـ ل چياسـرائ  يد بـرا ي . باشـد  يب
مثـال، خـدا هشـدار     يبرا. خواهد افتاد يه چه اتفاقكرده بود ك ييشگويقاً پيشان از قبل دقيخود ا مقدس يها نوشته

ن يل، شما را خشـمگ يفهم اسرائ يو بر قوم ب) ها امت( ستيه نك يآورم به آن امتّ يرت ميه من شما را به غكداده بود 
  ).21:32نيه تث( خواهد ساخت

او نبودند مرا  يه واقعاً در پك ييها ه امتكند ك يا از زبان خداوند نقل ميتر، اشع شجاعانه يدر زبان يحت 20:10
. هـا در طلـب خـدا نبودنـد     ، امـت يلّك به طور). 1:56عيا اش( ردمكدند خود را ظاهر يه مرا نطلبك يسانكافتند و به ي
ـ ام انجيپ ي كهشان وقتياز ا ياريبس يول. بودند يخود راض يشان به مذهب بت پرستيا دند بـه آن پاسـخ   يا شـن ل ري

  .ل پاسخ دادنديان به انجيهوديشتر از يها ب م، امتينكم راحت صحبت ياگر بخواه. دادند

رده كـ م يا خداونـد را ترسـ  يهوه آمده است، اشعي يها به سو ه از ازدحام امتك يريدر نقطه مقابل تصو 21:10
  .ع و مخالف روبرو شدينامط يبا قوم يد ولل منتظر بويقوم اسرائ يباز به سو ييهمه روز با دستاها هكاست 

  

  )11باب ( لينده اسرائيآ) پ

ل يه خـدا بـا اسـرائ   كـ قت دارد ين حقيدهند ا يم ميتعل يا چنانچه بعضيل چطور؟ آينده اسرائيآ راجع به 1:11
انـد؟   هسـا افاضـه شـد   يلكل داده بـود بـه   يه خدا به اسرائك ييها ل خداست، و همه وعدهيسا، اسرائيلكه كنياست و ا

  .باشد يه مين نظريمقدس در رد ا تابك ين قسمتهايترياز قو يكي 11ان باب يروم

! انـد؟ حاشـا   ان دور انداخته شـده يليا همة اسرائيرد؟ آكرد امالً كا خدا قوم خود را يآ: يعنين پولس يسؤال اول
ن بـدان معنـا   يـ رده است، اكرد  آمده است 15:11ه خدا اگر چه قوم خود را چنانچه واضحاً در كن است يته در اكن
 يل مربوط به همگـ يه رد شدن اسرائكنياست بر ا يليپولس خودش دل. رده استكشان را رد يا  يه او همگكست ين
 يعـود ي كي به عنواناعتبار او . ن بودياميم و از سبط بنيو از نسل ابراه يلياسرائ كيباالخره، او . شان نبوده استيا
  .نقص بود يب
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ه از قبـل  كـ خـدا قـوم خـود را    : مينـ ك كد خوب دريگو ين ميه چنكه را يد قسمت اول آين ما بايبنابرا 2:11
 يثر قوم از خدا به سـو كا. بود ينب يايليه در زمان اكاست  يلكت به همان شيوضع. شناخته بود، رد نفرموده است

  !ردكشان دعا ينفع ا ل نه بهيا به ضد اسرائيليه اكط چنان بد بود يشرا. ل شده بودنديها متما بت

خـدا را   يهـا  شـان مـذبح  يا. انـد  ردهكت كا را در مرگ سايانب يه مردم صداكرد كت ياكاو به خداوند ش 3:11
ـ او ن يه به خداوند وفادار مانده است و زندگكتنها شخص است  يه وكن بود يبه نظر او چن. رده بودندكخراب  ز ي

بود يدر خطر جد .  

ـ   . نبـود  كيـ ره و تاريـ د آنقدرها هـم ت يد يد و ارسان ميناام يايليا ه چنانچهياصل قض يول 4:11  يخـدا بـه نب
انـد و آن را پرسـتش    ه به نزد بعل زانو نـزده كخود نگاه داشته است  به جهته او هفت هزار مرد كند ك يم يادآوري
  .اند ننموده يرويها پ رده و از بتكن

خـدا هرگـز خـودش را بـدون     : ز درست اسـت يان نه در آن زمان درست بود همچنان العك يزيچ همان 5:11
ـ  يلة ايوسبه رده است تا كوفادار را انتخاب  يشه تعبتياو هم. شهادت نگذاشته است  يض خاصـش را جـار  يشـان ف

  .بسازد

ـ ا. خـود  ينشـ يض گزيت و اقتدار فـ يمكه با حاكد بليرا به سبب اعمالش برنگز ت ين تعبيخدا، ا 6:11  ن دو ي
آنچـه  . آورد به دسـت تواند  يه را نميهد كي. وت دارندابا هم تف يبخصوص به طور -الض و اعميف- ياصل اخالق

خوشـبختانه، انتخـاب   . ردكسب كتوان  يست را نميان نيه ارزشش قابل بكآنچه . ديتوان خر ياست را نم يه مجانك
  .ده شوديدانست برگز يس نمكچيصورت ه نير ايدر غ. ض است و نه اعماليه فيخدابر پا

ق اعمـال و  يرا آن را از طريست خوردند زكسب عدالت شكل در يه اسرائكن است يچن يريگ جهيپس نت 7:11
ـ لة خـدا برگز يوسـ بـه  ه ك يتيبق. حيننده مسكار تمام كق يدند و نه از طريطلب يخود م يشخص يسع ده شـدند، در  ي

 يهـود ي يوركـ  بـه عنـوان  ه كـ  يزيـ ل از چيقوم اسرائ. موفق شدند يسيمان به خداوند عيق ايسب هدالت از طرك
سـت  كو ش يدگيـ ت و خمياش اُفت ظرف جهيح نتيرش مسيسرباز زدن در پذ. برند يشناخته شده است رنج برده و م

  .باشد يافت او ميشتر دريب

). 4:29نيـه  تث؛ 10:29عيا اشـ ( افتد يرده بود اتفاق مك ييشگويق پيه عهد عتكاست  يزيقاً همان چين دقيا 8:11
شان يه اكچون. ت شدينسبت به روحان يقتياحساس بودن حق يل بيه تبدكرد ك كتر يآلودگ خوابشان را در يخدا ا

 .انـد  دنشان را از دست دادهيد يينند، حاال توانايح و نجات دهنده ببيمس به عنوانح را يمس يسينخواستند خداوند ع
تا  كوحشتنا ين داوريا. اند شده يروحان يركخواهش خدا را بشنوند، حاال دچار  يشان نخواستند صدايه اك چون

  .افته استيبه امروز ادامه 

او نجـات دهنـده رد شـده را     23، 22:69در مزمور . ده استيل را از قبل ديخدا بر اسرائ يز داوريداود ن 9:11
ده مائ. شان تله و دام و سنگ مصادم و عقوبت باديا يشان برايمائده ا: ديگو يدهد چنانچه داود به خدا م يح ميتوض
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ت بود بـه  كشان بريا يه براكآنچه . شوند يم يح جاريق مسيه از طرك ييايات و مزاكمجموع همة بر يعنينجا يدر ا
  .ل شديلعنت تبد

شـان تـار   يه بگذار چشمان اكآورد  برمي ادين نزد خدا فريده همچنير، نجات دهنده رنج ديدر متن مزام 10:11
  ).شان را دائماً لرزان گردانيا يهامركا ي( شان دائماً خم گردانيگردد و پشت ا

ا يابد  يد واژة براينجا ما بايدر افتند؟ يشان لغزش خوردند تا بيا ايآ: پرسد يم يگريس حاال سؤال دپول 11:11
ن يـ د ايـ كگر هرگز بلند نشوند؟ پولس رسول بـا تأ يفتند ديشان لغزش خوردند تا بيا ايآ. مينكشه را اضافه يهم يبرا
شـان،  يجه افتـادن ا يه در نتكن است يهدف او ا. شان استيات ايد حيهدف خدا تجد. ندك يرد م را يا هين نظريچن

ل ين منظور طـرح شـده اشـت تـا اسـرائ     يا يرت برايغ. ديد آيرت پديل غين در اسرائيها برسد بنابرا نجات به امت
  .نندكسرانجام نزد خدا بازگشت 

شان نجات بـه  ياز لغزش ا- رديپذ يه آن را مين آيت، او در همقيدر حق. ندك يار نمكل را انيپولس افتادن اسرائ
ـ او قاطعانه با ا يول. ديجهان گرد يشان دولتمنديچون لغزش ا- يه بعديو در آ -ديها رس امت ـ نظرن ي ه خـدا  كـ ه ي

  .پردازد يت ميل است به ضديشه با اسرائيهم يبرا

بـه  . ها رفت امت يل به سويذارده و انجكنار ك ل، قوميل توسط اسرائيردن انجكجه رد ينت كي به عنوان 12:11
  .ديها گرد ل، نفع امتيضرر اسرائ ن يدولتمند شدن جهان بود و ا يان به معنيهودي، افتادن ينوع

جهان بـه   يرا برا يشتريات بكل، برياسرائ يايات و احيد حيشتر تجدين درست است، پس چقدر بياگر ا يول
ل بـه  يل تبـد يم، اسـرائ يبت عظـ يمص يروزها كيل نزد خداوند باز گردند، نزديائاسر ي كهوقت! ارمغان خواهد آورد

  .شود يها م گر قوميات به دكبر يبرا يانالك

 يهـا  ه او رو بـه امـت  كنند ك ير مكف يبعض). 24-13:11( ديگو يها سخن م نجا رو به امتيپولس در ا 13:11
. يهـود ير يـ غ  يقومهـا  يعنين يه اك دارد يگان متفاوته شنوندكدهد  يمتن نشان م يد وليگو يروم سخن م يحيمس

ه دارد هـم بـه   كـ نـد  يبب يه متن را بفهمد اگر پولس را در حالتكرد كخواهد  كمكار خوب يبس ين امر به شخصيا
م ينـ كن امـر عمـل   ياگر بر خالف ا. ديگو يخدا سخن نم يسايلكاو رو به . انيهوديد و هم به يگو يها سخن م امت

  .نوشته نشده است ين امريو ا) 22:11( م بوديخدا خواه يسايلكشدن ده يشاهد بر

او بـا  . ديـ و راست سـخن گو  كار ريشان بسيه او با اكاست  يعيها است، طب پولس رسول امت يي كهاز آنجا
  .ندك يد ميار فقط خدمت خود را تمجكن يانجام ا

د بتوانـد  يرت آورد تا شايطنان خود را به غهم و يعنيجنس خود  يه ابناكآن است  يقه در پياو هر دق 14:11
. ميسر را نجـات بـده  كم يتوان يه ما خودمان نمكم يد بدانيز بايدانست و ما ن ياو م. شان را نجات بخشدياز ا يا عده

ه كد يسخن گو يزيابد از چي يه او اجازه مكرده است ك يكيو  كي، با خادمش چنان نزدنجات خود را يخدا يول
  .تواند انجام دهد يم) خدا( فقط خودش
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ـ برگز( ل از انتخابياسرائ يوقت. ندك يرار مكگر تيد يرا به زبان 12:11ه بحث ين آيا 15:11 نـار  كخـدا  ) يدگي
ن سلطنت هزار ير حل دياسرائ يوقت. شان مصالحه نموديه خدا با اكدند يرس يتيو مز يتيها به وضع گزاده شد، امت

  .ا را در بر خواهد گرفتيشان دنيا يايشمول خواهد بود و اح جهان ياميد قا گردد، هماننياح ح دوبارهيسالة مس

ـ . ل بودينده قوم اسرائينما ي كهسك يعنيده شود يد يليتمث به طورونس يتواند در تجربه  ين امر ميا  ي كـه وقت
رد و به كس توبه وني ي كهوقت. ق بوديداخل قا يها ا نجات امتي يياش رها جهيرون انداخته شد، نتيق بيونس از قاي
لة يوسـ بـه  ل ين رد شدن موقـت اسـرائ  يبنابرا. ها بود پر از امت يشهر ياش نجات برا جهيرد، نتكنوا رفت موعظه ين

ه كـ  يوقت يول. ها رفت و نسبتاً در همه جا موعظه شد از امت ياديعده ز يل به سويه انجكن بود ياش ا جهيخدا، نت
  .وت خدا وارد خواهند شدكشان به مليبا ا يميا شود، فوج عظيل مجدداً احياسرائ

شـه و  يبـا ر  يار دارد و دومـ كه سروريبا نوبر و خم ياول. ندك ينجا از دو استعاره استفاده ميپولس در ا 16:11
ر يـ خم يه مقداركم يخوان يما م 21-19:15در اعداد . وهيند و نه ميگو يسخن م هيما ريره از خمينوبر و خم. ها شاخه

خـدا جـدا شـده     يه بـرا ير ماين مقدار خميه ان است كين بحث ايا. شود يم ميشده و به خداوند تقد سيه تقديما
چـون  . م اسـت يشد، نوبر ابـراه  ين استعمال ميچنانچه از گذشته چن. د درست شوديه از آن بايما رين همة خميبنابرا

ـ ن ينسل و راجع بهاو درست باشد،  راجع بهن ياگر ا. خدا او را جدا ساخته بود پس مقدس بود . ز درسـت اسـت  ي
  .نندكجاد يدر حضور خدا ا يخارج يايط مزاياند تا شرا شان جدا شدهيا

يي شه بود از آنجايم ريابراه. زيها ن ن شاخهيشه جدا شده است بنابراير. ها است شه و شاخهين استعاره، ريدوم
ه از نسل ك ين آنانيم جدا شد بنابراياگر ابراه. اورديب ديد پديجد يرد تا از او امتّكن بار او را جدا ياول يخدا برا كه

  .اند ده شدهيق او برگزيز از طرين او هستند

  .دهد يها را ادامه م شه و شاخهيپولس رسول استعاره ر 17:11

ح موعود را يشان مسيچون ا. ل استيله اسرائياز دوازده قب يمانيا ير بخش بياند تصو ده شدهيه برك ييها شاخه
. ده شدنديها بر از شاخه يفقط بعض يول. نار گزارده شدندكده يقوم برگز به عنوانت خود يان پرمزكند، از مردكرد 

  .افتنديخداوند را در باشد يه پولس هم شامل آن مكاز قوم  يتيبق

. ونـد گشـتند  يتـون پ يآنهـا بـر درخـت ز   . اند قوم داده شده كيل كه به شكند ك يها اشاره م به امت يتون برّيز
م شدنديتون سهيشه و سرنوشت درخت زيشان در ريها به همراه ا امت .م شدند يسه يط و لطف الهيها در شرا امت

  .ل هستيت وفادار اسرائيل بود و هنوز هم در درست بقياساساً مال اسرائ ي كهدر حال

در طول  ياله يايار مزيه خط سكست بليل نيتون اسرائيدرخت ز يم تنه اصلينيه ببكل، مهم است ين تمثيدر ا
نده شده و سپس دوبـاره  كه كل يد از اسرائيبود يآشتفه م يريبود، سپس شما شاهد تصو يل مياگر تنه، اسرائ. ها قرن

. هـا  ه امتكست بليسا نيلك يتون برّيم زيه در خاطر داشته باشكز مهم است ين امر نيا. شود يوند زده ميل پيبه اسرائ
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ـ از لطف و عنا يقيمانداران حقيه اكنيا يعنيد بود يرا شاهد خواهمحال  ين صورت، امرير ايدر غ ـ بر يت الهـ ي ده ي
  ).39، 38:8روميان( ن استكر ممين امر غيه اكپولس نشان داده است . شوند

ا يـ ر مزايسـ  قرنهاست منظور مـا از خـط   يخدا در ط ياير مزايتون، خط سيم تنه درخت زييگو يما م ي كهوقت
را اشـغال   يبـه و  كيـ ان مخصوص نزدكند تا مكاز مردم را جدا  يمشخص يا عده هكم گرفت يست؟ خدا تصميچ
ده يقـوم پسـند  ) مزلـت ( ه ما امروزه مقـام كشان از آنچه يا. دارند يخاص يايا جدا شده و مزايلّ دنكشان از يا. نندك
قـوم  . ده و هستندمخصوص محفوظ بو يا رهيشان در داي، ايخيمختلف تار يدورانها يدر ط. برند يلذت م مينام يم

خدا  ينيده و زميشان قوم گذسته، برگزيا. رنديات قرار بگكا و برير مزايس  ده شدند تا در خطيل در ابتدا برگزياسرائ
 به عنوانت خود را ين وضعيده شده و بنابرايها بر ن شاخهياز ا يبعض ردند،كح موعود را رد يشان مسيچون ا. بودند

ـ  يدر ر يهـود يمانـداران  يوند خوردند و با ايتون پيها به درخت ز امت. ده از دست دادنديپسران پسند  يشـه و چرب
 ديـ تون به قدرت توليز يچرب. ات از او شروع شدكر بريه خط سكگردد  برمي ميشه به ابراهير. گشتند كيتون شريز
نجـا  يدر ا. اره داردد اشـ يآ يرون ميه از آن بك يو روغن يه آن به محصول غنك تون اشاره دارديدرخت ز) يور بهره(

  .شوند ير ميتون سرازيه از اتحاد با درخت زكاست  يياينشان دهنده مزا يچرب

چ گونـه  يا به هـ يان داشته باشند، يهوديتر از تو در مقابل  همانند مثل مقدس يد رفتاريها نبا شاخه يول 18:11
ا و يـ ر مزايس شان منشأ خطيه اكند كنگاه  قتين حقيد به اين مورد دارد بايدر ا يه قحركهر . نندكخود فخر  يبرتر

شـان را در خـود   يه اكـ باشـد   يات مكر بريس ن خطياند و ا وند شدهير قرار گرفته و پيه در آن مسكستند بليات نكبر
  .داده است يجا

ده شدند تا من و يبر يهودي يها شاخه: ردندك ير مكه فكد يجو يها سبقت م امت ير بعضكپولس از تف 19:11
  .ميوند زنده شويها پ شاخه به عنوانها  امتگر يد

ونـد  يپها  ده شدند و امتيبر يهودي يها شاخه. قت داردين جمله نسبتاً حقيه اكرد يپذ يپولس رسول م 20:11
هـا   امـت . بر خدا دارنـد  يخاص يها ادعا ه امتكن خاطر يل بود و نه به اياسرائ يمانيا يب به خاطرن يا يول. گشتند

ه كـ د يآ يبه نظر م يدار هستيمان پاين عبارت محض ايا. دار هستنديمان پايمردم در ا به عنوانه كد چونوند گشتنيپ
ه در كـ  يتنها راه. باشد يجمله نم ين لزوماً معنيا يول. ديگو يسخن م يقيمانداران حقينشان دهد پولس راجع به ا

ان يـ هودياز  يشـتر يمـان ب يشـان ا يم، اييبگـو  يبنس به طوره اگر كن است يدار هستندة ايمان پايها محض ا آن امت
 افتميـ ل هـم ن يدر اسرائ يمانين ايم، چنيگو يبه شما م: گفت يبه افسر روم يسيه عكن بود يهم يبرا. ردندكان ينما

شود  يها فرستاده م ه نجات خدا نزد امتكپس به شما معلوم باد : ان در روم گفتيهوديو پولس بعداً به ). 9:7قا لو(
ه كـ هسـتند   ييهـا  ها، قـوم  امت. ديآنها خواهند شن: دينكن عبارت توجه يبه ا). 28:28اعمال( !ديان خواهند شنشيو ا

گـاه  ياسرائسـل از جا . نجا متضاد افتـادن اسـت  يدر ا يداريپا. ل هستنديانج يرايشتر پذيان بيهوديامروزه نسبت به 
  .اند وند گستهيگاه پيه به آن جاكها هستند  امت. خود افتاده است يايمزا

  .د بترسنديه باكد از غرور پر شوند بليها نبا امت. فتديه نكه قائم است مواظب باشد كآن يول
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ه بـاور  كـ ل وجود نـدارد  يچ دليرد، هكد نيات تردكر برياز خط س يعيطب يها دن شاخهياگر خدا در بر 21:11
  .ردكط مشابه شفقت خواهد ير شرايدر ز يتون برّيز يها م او به شاخهينك

. او يخدا و سـخت  يمهربان؛ مينيب يت خدا را ميتون، ما دو جنبه متضاد شخصين در مثل درخت زيبنابرا 22:11
بـه  ها  او در برگشتن نزد امت يمهربان. ار شده استكده آشيل از منزلت قوم پسندينار گذاردن اسرائكشختس او در 

ز يـ هـا ن  امت. ن گرفته شوديتضم به عنواند ينبا يمهربان يول). 6:18و 46:13اعمالك .ر( د.ش يده ميل ديلة انجيوس
انـدحفظ   افتـه ين يزمـ  ين خـدمتش بـر رو  يه در نجات دهنده حك يده خواهند شد اگر ارتباط خود را با صداقتيبر
  ).9:7قا لو؛ 10:8يمت( نندكن

. ديـ گو يسخن نمـ  ير فردمانداران به طويا ايسا و يلكه پولس از كم ين را در ذهن خود داشته باشيد دائماً ايبا
ز يـ چ چيح را از سرش جدا سازد و هـ يتواند بدن مس ينم يزيچ چيس و هكچيه. ديگو يها سخن م امت راجع بهاو 
خـود در   ينـون كت يتوانند از وضـع  يم يهودير يغ يها قوم يماندار را از محبت خدا جدا سازد وليا كيتواند  ينم
  .ده شونديخاص بر يايات و مزاكبر

 يلـ يچ دليننـد هـ  ك كمان خود را تـر يا يعت بيشان طبياگر ا. ابدين ادامه يايد تا پايل بايخدمت اسرائ و 23:11
ر يـ خـدا غ  يبـرا . ا قرار دهديات و مزاكشان در بريا يگاه اصليشان را نتواند در جايه خدا اكوجود نخواهد داشت 

  .ار را انجام دهدكن يه اكست ين نكمم

ن تـا  كا يقوم برتر دوباره اح به عنوانل را يه خدا اسرائكرحمانه خواهد بود  يبمتر كن امر يقت، ايدرحق 24:11
هسـتند و   يدرخـت لطـف الهـ    ياصـل  يها ل شاخهيقوم اسرائ. گاه بنشانديشان بر آن جايا به جايها را  ه امتكنيا

ونـد زدن شـاخه   يپ. اند مدهآ يتون برّيها از درخت ز امت يها شاخه. اند ده شدهينام يعيطب يها شان شاخهين ايبنابرا
وند يپ. عت استين بر خالف طبيد ايگو ير معمول است چنانچه پولس ميغ يو، امركيتون نيبه درخت ز يتون برّيز

  .است يعيار طبيبس يو امركيتون نيبه درخت ز يعيتون طبيزدن شاخه ز

افته و خاص خـدا فقـط   يت كقوم بر به عنوانل ينده اسرائيآ يايه احكدهد  يحاال پولس رسول نشان م 25:11
نـون  كه تا ك يقتيحق؛ سر است كيدهد  يه پولس حاال نشان مكآنچه . مطمئن است يقتيه حقكست بليان نكام كي

ه كـ شـناخته شـود بل   ير معمـول كـ بـا عقـل و ف   يانسان معمول لهيبه وستوانست  يه نمك يقتيشناخته نشده بود، حق
ها خود را دانا انگارند و با  د تا مبادا امتيگو ين را ميپولس از قبل ا. ه حاال مورد شناخت واقع شده استك يقتيحق

ـ ا. گشـت  يل طارياز اسرائ يبر بعض يدل سخت:ن سر چنسن استيا. نندكان نگاه يهوديانه به يگرا يغرور مل ن بـر  ي
ه كـ ابـد  ي يامـه مـ  اد يتا موقع يدل آن سخت. بود يموقت يدل آن سخت. مانانيا يه فقط بر بكهمة قوم اثر نگذاشت بل

سـا  يلكها با ربوده شـدن   امت يپر). 24:21قا لو( شود يها تلقّ د جدا از زمان امتيها با امت يپر. ها برسد امت يپر
ه با اسـارت بابـل آغـاز شـده     كان اشاره دارد يهوديها بر  ل دوره تسلط امتكها به  عبارت زمان امت. هم گام است

  .ابدي يان مين پايسلطنت بر زم يح برايازگشت مسو با ب) 21-1:36اريخ تو2( است
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ه همـة  كـ سـت  ين معنـا ن يسا برداشته شود ان بـد يلكل در زمان ربوده شدن ياسرائ يذل سخت ي كهزمان 26:11
ده يت برگزيلّ بقك يول كنند، يم توبهم يبت عظين دوره مصيان در حيهودي. افتيوقت نجات خواهند  ل در آنياسرائ

 يوقت. افتيسلطنت باز نگرددد، نجات نخواهند  ين براياالرباب به زم شاهان و رب شاه به عنوانح يه مسك يتا زمان
ـ  . ل استيمانداران اسرائيا يافت منظور او همگيل نجات خواهند ياسرائ يهمگ هكد يگو يپولس م مـان  يا يبخـش ب

ه بـه نـام   كـ بـاد او   كمبـار : نـد يه بگوك يسانكفقط ). 9، 8:13يا ركز( خواهند شد كح هاليه مسيقوم در ظهور ثانو
  .شوند يوت مكد مورد بخشش قرار گرفته و وارد مليآ يخداوند م

هون ظاهر خواهد شد و يه در صكرد كصحبت  يا از نجات دهنده ي كها زمانيه اشعكاست  يا ن همان اشارهيا
لحـم   تيـ ح بـه ب ين آمدن مسياه كد ينكتوجه ). 20:59عيا اش( عقوب بر خواهد داشتيو گناه و تجاوز را از  ينيد يب

  .هيآمدن ثانو؛ هونيه امدن او به صكنبود بل

ه كـ  يبدان اشاره شده است وقتـ  34، 33:31ا يو هم در ارم 9:27ا يه هم در اشعكاست  ين همان زمانيا 27:11
  .د بردارديمان عهدجدير پيشان را در زيگناهان اخدا

شـما   به جهـت ل يم اوالً نظر به انجييه بگوكم ينكطور خالصه نيل را ايد زمان حال اسرائين ما بايبنابرا 28:11
ل نـزد  يـ ن انجيانـد بنـابرا   گانه شدهيب ياند و از لطف اله نار گذارده شدهكه كهستند  يشان دشمنانيا. دشمنان هستند

حاق و م، اسـ يابـراه ؛ ار به خاطر اجداد محبوبنـد ينظر به اخت. ه استيطرف قض كين فقط يا يول. ها رفته است امت
  .عقوبي

خـدا  . ستندير نيها و دعوت خدا بازگشت پذ ه نعمتكشان هنوز محبوب هستند آن است يه اكنيل ايدل 29:11
ل ياو به اسرائ. وعده مطلق خود را داد و هرگز از آن بر نخواهد گشت يك باراو . گشرد يخود را پس نم يها نعمت

ـ يرد تـا قـوم زم  كل را دعوت ياو اسرائ. اند آمدهوار  فهرست 5، 4:9ه در كداد  يات مخصوصكا و بريمزا  او باشـند  ين
  .ر دهديين اهداف را تغيتواند ا ينم يزيچ چيه. گر قومها جدا باشنديو از د). 12:48عيا اش(

30:11 رد، خدا كل نجات را رد يح و انجيل، مسياسرائ يوقت يع بودند وليانگر و نامطيطغ يمردم يها زمان امت
ندكشان رحم يد تا به اركها رو  به امت.  

رحمـت ادامـه    لهيبـه وسـ  ل ياسرائ ينااطاعت. وستيوقوع خواهد پبه نده يع در آياز وقا يب مشابهيترت 31:11
م يتعلـ  يبعضـ . شـوند  كيها نشان داده شده است تحر ه به امتك يق رحمتيرت از طريشان به غيا ي كهابد وقتي يم
ه كم يدان يما م ينند ولك يان نزد خدا بازگشت ميهوديه كهاست  ه امتق نشان دادن رحمت بين از طريه اكدهند  يم

  ).27 ،26:11ك .ر( د خواهد آمديپد يسيه خداوند عيظهور ثانو لهيبه وسل ياسرائ ياياح. ستينطور نيمسئله ا

ستبدانه هـم  ه خدا مكم ينكه را برداشت ين نظريد ايم، شاينك يه را مطالعه ميآ نيبار اول ا يما برا يوقت 32:11
. تواننـد انجـام دهنـد    يراجع به آن نمـ  ياركشان يه اكنيرده است و اكوم كمح يمانيا يها را به ب ان و هم امتيهودي

 يخدا نا اطاعت: ن استيد ايگو يه ميه آكآنچه . شان استيعمل خود ا يمانيا يب. ستيه مورد نظر نيم آين تعليا يول
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چ راه يت بسـته اسـت تـا هـ    يشان را در آن وضعيا يفته است پس خدا هر دوايها  ان و هم در امتيهوديرا هم در 
  .شان نباشديرون رفتن ايب يخودش برا ير از الگويبه غ يگريد

چ ينجا هيدر ا. ها ان و هم امتيهوديد، هم يشان رحم فرمايه خدا به همة اكرد كجاد يا يشان فرصتيا ينااطاعت
ان رحـم  يـ هوديرده و هنوز هم بـه  كها رحمت  خدا به امت. امده استيان نيشمول سخن به م نجات جهان راجع به

 نشان داده شده يتّيمل يمرزها يه فراكنجا رحمت است يدر ا. ندك ين نميشان را تضمين نجات همة ايا يند ولك يم
شـان در  يو اش قرار داده است و هر ديها را مورد آزما و امت يخدا هر دو قوم عبران: ديگو يامز ميليجورج و. است

 ييگونه ادعا چيارا و بدون داشتن هكو آش يستگيبست تا بدون شا يشان را در نافرمانيست خوردند، او اكامتحان ش
  .ندكشان رحم يض خود، بر اياندازه ف يبمانند تا او بتواند از دولت ب يباق يمند شدن از نعمات آسمان بر حق بهره

ه در آن امده ك يلّ رساله و عجائب آسمانكو دعا امده است به سرود  كيه بصورت ك يريگ جهين نتيا 33:11
ن را يد ياران بكتواند گناه يه مكعادل  يلة خدايوسبه خدا را درباره نجات  آور پولس نقشه اعجاب. است نظر دارد

بـه   را يشتريح جالل بيار مسكه چگونه كاو نشان داده است . دهد يبماند شرح م ينجات دهد و همچنان عادل باق
او . شان در اثـر گنـاه آدم از دسـت داده بودنـد    يه اك ييها زيداد نسبت به چ ها انسانرا به  يشتريات بكخدا داد و بر

. توانست آن را انجام دهد يعت هرگز نميه شرك يقيرد از طركجاد يمقدس را ا يض زندگيه چگونه فكح داد يتوض
و به همـراه آن امـوزه    يدگيت برگزيمكاو آموزه حا. ردك يابيددانسته ر يم ه ازكاهداف خدا را  ير ناگسستنياو زنج
 يابيـ ل و قومهـا را رد يو طرز برخورد با اسـرائ  يت الهيمش يو او عدالت و هماهنگ. ردكرا عنوان  يت بشريمسئول

  .و پرستش باشد يرگذاركسرود ش كي دنيتر از سرائ تواند متناسب يز نميچ چيحاال ه. ردك

  !مت و علم خداكو ح يعمق دولتمند يزه

   !خدا يدولتمند

  .دولتمند است ي، قدرت و مهربانيض، وفاداريرحمت، ف، او در محبت 

   !مت خداكح

  .است يافتنير و دست نينظ ير، بيناپذ ستكان، شيپا يمت او بكح 

   !علم خدا

  .مطلق است يخدا دانا 

ع، يدانـد، همـة وقـا    يز را عمالً مـ يهر چن و كز مميداند، هر چ يز زا مياو همه چ: سدينو يم كنيپ.ويدبل.آرتور
  .ندهيخ و همة مخلوفات گذشته، حال و آيتار
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امـل  كشـوند انهـا را    يق هستند و نمـ يعم يليفانب خ يها ذهن يآنها برا: هستند يغوررسر قابل يام او غكاح
از تصـور مـا    ر قبـل فهـم و فـوق   يـ وجـود آورد غ به را  يخ و آزاديه با آنها خلقت، تارك يو يها قيطر. ردك كدر

  .هستند

. شوف سـازد كرده تا مكه خدا انتخاب ك يخداوند را بداند، به جز آن حد يتواند رأ ينم يچ مخلوقيه 34:11
ما  يياو به راهنما. ر خدا باشديه مشكست يت نيصالح يس داراكچيه). 12:13تيان قرن1( مينيب ينه ميو العان ما در آ

  ).13:40عيااش ك.ر( واهد بردو بهر حال از آن سود نخ. ندارد يازين

از ما تـا بـه ابـد بـه      يا هيچه هد). 11:41وبيا ك.ر( ون خود نساخته استيس هرگز خدا را مدكچيه 35:11
  ه مجبور باشد به ما عوض بدهد؟كرد يقرار بگ يتيه او در وضعكد يخدا خواهد رس

باشد و او  يا مينترل و محافظت دنكاو عامل . است ييوكياو منشأ هر ن. وجود قادر مطلق، مستقل است 36:11
ـ يبگذار. ده شده استيجالل او آفر يز برايهمه چ. ه خلق شده استكباشد  يم يزيخالق هر چ و او ! ن باشـد يد چن

  .نيرا تا ابداآلباد جالل باد آم

  

  )16- 12بابهاي (اربرد انجيل ك: اطاعت. 3

د در يشوند چگونه با يض عادل شمرده ميلة فيسوبه ه ك يآنان: دهد ين سؤال جواب ميان به ايه رساله روميبق
مانداران و در قبال جامعه و در قبال دشمنان و يگر ايف ما را در قبال دينند؟ پولس وظاكروزمره خود رفتار  يزندگ

  .ندك يترمان به ما گوشزد م تيدر قبال دولت و در قبال برادران ضع

  

  )2- 1:12(ي س شخصيتقد) الف

1:12 ـ آمده است، ما را بـه   11-1 يقانه رحمت خدا، چنانچه در بابهاو صاد يعامل جد ت يجـه هـدا  ينت كي
. ن عبادت مقبول خدا اسـت يه اكم يده خدا بگذرانيزنده مقدس پسند يخود را مثل قربان يد بدنهايه ما باك؛ ندك يم

ن عبادت معقول ما يا. تان عهد اسيعبادت معقول ما پا. ما يها يل زندگكما به اضافه  يهمة اعضا يعنيما  يبدنها
ه كـ ن است يتوانم انجام دهم ا يه من مك ياركمن مرده است پس حداقل  ياگر پسر خدا برا: ن ممفهوم استيدر ا
او وجود  يتواند جز خودم برا ينم يچ قربانيمن مرد، پس ه يح خدا بود و برايمس يسياگر ع. نمك ياو زندگ يبرا

  :ديگو ين را مياستاد سرود معروف اسحاق واتس هم.يت.يا سيتانيداشته باشد، دونده بزرگ بر

  ،يچقدر آسمان ،يبيچه محبت عج 

  .ز من استيو همه چ يه طلب قلب و زندگك 
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وانـات ذبـح   ياهن ما با حكمانداران يا به عنوان. ترجمه شود يتواند پرستش روحان ين ميعبادت معقول همچن
ن يما همچن. ماني م شدهيتسل يزندگ يروحان يه با قربانكم بليور يوانات به حضور خدا نميشته حك يشده و به بها

خـود خـدمت    يـي و او را از دارا) 15:13انيـان  عبر( مينك يو او را پرستش م) 16:15روميان( مينك يبه خدا خدمت م
  ).16:13انيان عبر( مينك يم

نـد، اجـازه   ك ير مـ يتفسـ  يپيليا چنانچه فيم ين جهان نشويل اكه همشكند ك يب ميدوماً پولس ما را ترغ 2:12
د يـ م، بايـي آ يوت خـدا مـ  كما به مل ي كهوقت. دآور ل خود دركاطراف شما، شما را تحت فشار به ش يايه دنكد ينده
  .مينك كرا تر يويرات دنكو تف يق زندگيطر

 يدشـا  يبـرا  هـا  انسـان ه ك يستميا سيجامعه  يعنيار رفته است كنجا به يه در اك) دوران ياللفظ تحت( جهان
، 4:4تيان نرق2( طان استين جهان شيا يم و خداكحا. است به ضد خدا يوتكن مليا. اند خودشان بدون خدا ساخته

ردن و نگـه داشـتن   كـ او دنبـال جـذب   . ن او هسـتند يعامل توبه نكرده ها انسانهمة ). 11:16، 30:14، 31:12حنا وي
ـ ا( اسـت  يدر شهوات چشم، جسم و غرور زندگ ها انسان ، مـذهب،  يقياسـتها، هنـر، موسـ   يجهـان س ). 16:2ب وي

 يل فرهنـگ و الگـو  كه همـه را بـه شـ   كـ خواهد  يخودش را دارد و م يو روشن زندگ يركف ي، الگوهايسرگرم
  .روانشيح و پيمثل مس؛ شوند متنفر است يه همرنگ جماعت نمك يسانكاو از . دآور خودش در

ـ ا. ميجهـان مصـلوب شـد    يا مصلوب شد و ما برام يجهان برا. بخشد ييسح مرد تا ما را از جهان رهايم ن ي
ه جهان را دوسـت دارد  كس كهر . ميمانداران ما جهان را دوست داشته باشيبه خداوند است اگر ا ييوفا يواضحاً ب

  .دشمن خداست

ن جهان فرستاده شـدند تـا   ين جهان نبود، بهر حال آنها به ايح از ايستند چنانچه مسين جهان نيمانداران از ايا
 نايـ ح بنيمسـ  يسـ يمانشان را به خداونـد ع يا ي كههمة آنان يه شرورانه است و نجات براكزموده شود آشان يارهاك
م و صورت خـود  ينكذهن خود رفتار  يد به تازگيما با. ميد از جهان جدا شويما فقط نبا. ا استيند اماده و مهنه يم

سپس . شوف شده استكمقدس م تابكشد چنانچه در يدان يه خدا مكم يشينديب يد طوريبا يعنيه كم يل دهيرا تبد
سخت بودن و نفرت  به جايه كافت يم يو ما در خواه. مينكمان تجربه يم خدا را در زندگيمستق ييم راهنمايتوان يم

ـ : دانستن اراده خدا قـرار دارد  يد برايلكنجا سه يپس در ا. باشد يده خدا چه ميو و پسندكيز بودن اراده نيانگ ، ياول
  .افتهيل يتبد يذهن يجدا شده و سوم يزندگ يم شده، دوميبدن تسل

  

  )8-3:12(ي روحان يلة نعمتهايوسبه در خدمت ) ب

او . ديـ گو يعطا شده است سخن مـ  يسيرسول خداوند ع به عنوانه به او ك يضينجا به آن فيپولس در ا 3:12
  .دنكرات درست و نادرست صحبت كال مختلف تفكخواهد راجع به اش يم

ب ياو ما را ترغ. داشته باشد ينيه خود بزرگ بكق نشده است يتشو يسكل يچ جا در انجيه هكد يگو ياوالً او م
ـ مـا اهم  يه بـرا ك ييزهايد هرگز چيما نبا. ميخود فروتن باش ياربدن نعمتهاكه در به كند ك يم ت دارنـد را بـزرگ   ي
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ه هر شخص منحصر به فرد بوده كم يد بفهميه باكبل. ميربشما كوچكگران را يد يمهم براد امور ين نبايهمچن. مينك
. مياو انجام دهـ  يه براكمنحصراً مربوط به ما هست  ياكم و يمهم در قبال خداوندمان دار يا فهيه ما همه وظكنيو ا

 ير پم و ديمان در بدن قرار داده است خوشحال باشيخدا برا ي كهگاهيجا يد برايما با. ردكم يدا خواهيو ما آن را پ
  .ندك يه خدا عطا مكم يا با تمام قدرتش باشيار بردن هداكب

 يفاياو سعادت بدن به  يسالمت. نندك يم يرا باز يدام نقش خاصكهر  يار دارد وليبدن انسان اعضا بس 4:12
  .دارد يآن بستگ ينقش اعضا

 كيو ) ياريبس( نوعت كيوجود دارد، ) بدن كي( اتحاد كي. ح صادق استيز در بدن مسيل نكن شيهم 5:12
باشـد   يمـا نمـ   ياستفاده شخصـ  يست و برايم فقط مال خودمان نيه ما دارك يهر نعمت).گريدكي ياعضا(ي وابستگ

ه ك يوقت. باشد ينم ير ضروريغ يچ نعمتيست و هين يمشخص يچ نعمتيه. بدن است يو سالمت ييوكين يه براكبل
  ).3:12( ردكم ير خواهكم، در اعتدال تفين را بفهميما همه ا

هـا   فهرست پولس همة نعمت. دهد يم ميرا تعل يشخص يها نحوه استفاده از نعمت راجع بهپولس حاال  6:12
  .است تا جامع يشنهاديشتر پين فهرست بيا ،شود يرا شامل نم
ـ بـه ب . از ما داده شده است با هم تفاوت دارند كيه به هر ك يضيما به حسب ف يها نعمت ـ  يد ياني ض يگـر، ف

ه مـا  كـ را  ياستفاده از هر نعمت ييا توانايو خدا قدرت الزم . رده استكم ين مردم تقسيمختلف را ب يها نعمتخدا 
ار خـود  كشـ يپ بـه عنـوان   يخـدا داد  يهـا  يين توانايه از اكم ين ما مسئول هستيبنابرا. م به ما عطا نموده استيدار

  . مينكاستفاده 
الم كـ ه كـ خداست،  يسخنگو ينب كي. نندكمان نبوت يموافت ا د بر حسبينعمت نبوت را دارند با ي كهآنان

در : نويسـد  هـاج مـي  . ستين الزمه خاص نبوت نيا يباشد ول ييشگويتواند پ ينبوت م. دينما يخداوند را اعالن م
م و يلبا تعـا  يآسمان يگفتند و ارتباط يم روح خدا سخن مير مستقيه تحت تأثكبودند  ييها انسانا يانبه، ياول يسايلك

شـان در  يخـدمت ا . گفتنـد  يمثال سـخن مـ   به عنواننده يع آيفه زمان حال، وقايردند و درباره وظك يجاد ميق ايحقا
توانـد   ينمـ  يان امـروز يحياضافه به بدنه آمـوزه مسـ   يا نبوتي يمه الهاميچگونه ضميه .د حفظ شده استيعهدجد

دا هـو ي ك.ر( سـند يمقدس را بنو تابكد تا ين الهام بخشيهمه در مقدس يبرا يك بارمان يا يي كهاضافه شود از آنجا
شـوف شـده اسـت    كمقـدس م  تـاب كه ذهن خدا را چناچه در كاست  يسك يامروزه به سادگ ينب كين يبنابرا). 3

ب يذكـ ح را تيام مسيه پك ييقت دارند به جز آنهايه حقكد يجد يها همة نبوت« :ديگو ياسترانگ م. دينما ياعالن م
  .اند شوف شدهكمقدس م تابك يها قت در نوشتهيح حقين و تشراعال؛ نندك يم

بر طبـق نقـش و    يعنين يا. مينكمانمان نبوت يد بر حسب موافقت ايم بايه نعمت نبوت را داركآن عده از ما 
افـت  يمقـدس   يهـا  چنانچه در نوشـته  يحيمان مسيا يها ست بر طبق آموزهيبا يه آن مكمانمان يت معمول ايوضع

ه خـدا بـه مـا امـان     كـ اسـت   ين به همان حديه اكمانمان يباشد به تناسب ا ين معنيتواند به ا يا مياشد شوند ب يم
  . شود يافت نمي يلمه در متن اصلكن يا ياند ول ردهكنجا اضافه يلمه ما را در اكها  ثر ترجمهكا. ده استيبخش
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 كيـ ف، مقام و مراسـم  يوظا يمعنخدمت به . است ياديال زكم و اشيمفاه يخداوند دارا يخدمت برا 7:12
ه نعمـت خـدمت را دارد   كـ  يشخصـ ). شـود  يلمه استفاده مكن ينطور از ايچنانچه امروزه معموالً ا( ستيش نيشك

  .ديربا يند و ميب يخدمت وجود دارند را م يه براك يياو فرصتها. ارانه استكخدمت يقلب يدارا

هر چه  نعمت ما. ه و آن را به قلب شنوندگانش فرو ببردح داديالم خدا را توضك تواند ميه كاست  يسكمعلم 
  .مينكامالً وقف آن كد خود را يباشد، ما با

رانه دسـت  يشوند تـا از هرگونـه اعمـال شـر     يخته ميآن برانگ لهيبه وسن يه مقدسكاست  يموعظه نعمت 8:12
  .ح در تقدس و خدمت باشنديمس يد برايجد يها تيسب موفقك يبرداشته و در پ

گـران و  يد يازهـا ير نكـ ه بـه ف كـ ند ك يق ميدهد و او را تشو يقدرت م يه به شخصكاست  ينعمت يدگبخشن
  .انجام دهدرا با سخاوت  يد بخشندگيبا ين شخصيچن. در رفع آنها باشد كمك

ـ . يمحلـ  يسـا يلك كيـ در ) د شماسانيو شا( خ استيار مشاكز مطمئناً در ارتباط با يشوا بودن نينعمت پ  كي
  .ندك يم يشان را با مواظبت و اجتهاد رهبريستد و ايا يلّه خداوند مكه در مقابل كاست  يشبان )شيشك( خيش

ه در غـم  كـ  يسـان كردن بـه  كـ  كمك ياست برا يباشد و استعداد يم يعيش ما فوق طبينعمت رحمت، گنجا
البته مـا  . ار ببرندكسرور ب د آن را باين نعمت را دارند بايه اك يآنان. هستند يو نگران يو ناراحت يوغصه و افسردگ

  .ميبجا آور يم و آن را مشتاقانه و با شادياز خود رحمت نشان ده يد همگيبا
نـد، شـوهرم و   كمراقبت  يه از وكبود  يسكشد و محتاج  يمادر من پ يوقت: گفت يك بار يحيخانم مس كي

مـن  . ستم انجام دادم تا او راحت باشـد توان يه مك ياركمن هر . ندك يد و با ما زندگيايه بكم يردكمن از او دعوت 
ر كـ ش فيازهـا يهمـة ن  يبردم و عموماً برا يرون ميل بيشستم، او را با اتومب يش را ميردم، لباسهاك يم يش آشپزيبرا
بـه  ناخودآگـاه   بـه طـور  من . شدم، در درونم خوشحال نبودم يوارد م يظاهر يها زهياز انگ ي كهوقت يول .ردمك يم

چـرا  . يخنـد  يگر نميتو د: گفت يوقتها مادرم به من م يبعض. ده شده بودميم، رنجيعمول زندگقطع برنامه م خاطر
  .دادم يانجام نم يآن را با سرور و شاد يدادم ول يد، من داشتم رحمت نشان ميني؟ ببيزن يگر لبخند نميد
  

  )21-9:12( در ارتباط با جامعه) پ

ان و يحيگ مسـ يـ د در ارتباط خود با ديبا يمانداريهر اه كرا  يياز رفتارها يسپس شولس فهرست بعض 9:12
  .ندك يز داشته باشد عنوان ميان نيحير مسيبا غ

  .ر باشدير ناپذيل، صادق و تأثيد اصيه باكد نقاب به چهره بزند بليمحبت نبا. ا باشدير يد بيمحبت با
همـه   ياحتماالً به معنا يهرست، بدن فيدر ا. ميونديو بپكيز نيم و به هر چيينفرت نما يد از هرگونه بديما با

ـ ي يدر نقطه مقابل بد ييوكين. باشد يو بدخواه يمحبت ينفرت، ب يگونه اعمال و رفتار از رو  يهرگونـه تجلـ   يعن
  .العاده محبت فوق
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م يشان نشان دهيبه ا يد محبت خود را با مهربانيهستند، با كيمان ما شزيدر ا ي كهدر ارتباطمان با انان 10:12
  .عادت و اجبار يا از روي يتفاوت بي و يا سردو نه ب

ح در اتـاق  يخادم محبـوب مسـ   كي يروز. م تا خودمان راينيگران را در حرمت ببيه دكم يح بدهيد ترجيما با
ه نوبت او بشـود بـه صـحنه    كقبل از آن ياريبس. ند بودكگر قبل از مالقات يشخص برجسته و مشهور د كي ينارك

نار رفت و شروع به كعاً به ياو سر. ردندكن يق و تحسيبر در ظاهر شد، صدها نفر او را تشواو  ي كهوقت. رفته بودند
  .نشود كياختصاص دارد شر يگريرد به اشخاص دك ير مكه صادقانه فك يرد تا در حرمتكردن كن يتحس

، نـد كش كرت شـما فـرو  يـ ه غكـ د يـ هرگز اجازه نده: نطور استيه اين آيترجمه درخشان موفات از ا 11:12
: ميافتـ  يمـ  10:48ا يـ لمـات ارم كاد ينجا ما به يدر ا. دييد و خداوند را خدمت نماينكخود را حفظ  يطراوت روحان

  !ديار خداوند را با غفلت عمل نماكه ك يسكمعلون باد 
 كيجز افتادن  يزيعمر ما چ. نجاستيوتاه است و گناه اك يست، زندگيت نيم اهمك يا انسان مسئله ين برايا
 يد در جهـان يـ م، همه بايردن با ساعتها ندارك يباز يبرا يما زمان. زدير يه مك كفطره اش كيت به اندازه سيبرگ ن

وس بوناريهورا ت. وش باشندكو سخت يمثل جهان ما جد  

-م يد مسـرور باشـ  يـ د در اميـ م و بايتـوان  يط ما در حال حاضر چگونه است، ما ميه شراكست يمهم ن 12:12
ـ يم يبت صابر باشيه در مصكم يا ب شدهيما ترغ. مانياز جسممان و جالل ابد ييمان، رهايبازگشت منج تحمـل   يعن

ـ مـا با . مينكل يوه و عزت تبدكرا به ش يجارگيم بيتوان يه ما مكاست  ين تحمليبا چن. بت با شجاعتيردن مصك د ي
مـا   يدعـا بـه زنـدگ   . شـوند  يب ما ميها نصيروزيرسد و پ يار به اتمام مكه كن در دعاست يا. ميدر دعا مواظب باش

م بـه قـدرت   ينـ ك يح دعـا مـ  يمسـ  يسيما در نام خداوند ع ي كهوقت. آورد يم يقدرت و به قلب ما آرامش و سالمت
در دعا غفلـت   ي كهن ما وقتيبنابرا. شدن به آن محال است كينزد يفان يها انسان يه براكم يشو يم كينزد يمطلق

  .ميرآو يبه خود وارد م يم، لطمه بزرگينك يم

ر يـ در ز يكپزشـ  يهـا  اد درمانيخرج ز به خاطره ك يسانكار، كيب؛ ازمند در همه جا هستندين نيمقدس 13:12
شان يا ين ماليه تأمكر ينان پيگمنام هستند و شهرنش يهايه در جاك يا ن و مبشران فراموش شدهيفشار هستند، واعظ

  .از هستنديه در نك يسانكردن با كم يتقس يعني يواقع يدر بدن به معنا يزندگ. رو به افول نهاده است
هنـر گـم    كي يمهماندار). يب.يپ.يج( ديخواب نده يا جايغذا  يليم يه محتاج هستند با بك يسانكهرگز به 

ه در گذر از شهر هستند مـورد  ك يانيحيرفتن مسيپذ يبرا يعذر به عنوان كوچك يها آپارتمانها و خانه. است شده
ـ ا ردهكفراموش  يول. ميش و رفاه مواجه شويار اضافه و عدم آساكم با يخواه يد ما نميشا. رنديگ ياستفاده قرار م م ي

 يها خانه. مينك ييرايه خود خداوند پذكن است يم درست مثل اينك يم ييرايما از فرزندان خداوند خدا پذ يه وقتك
  . دوست داشت در آنجا بماند يسيع يي كها باشد، جايعن تيد مثل خانه بيما با
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شـان  يل براكم به همـان شـ  ينك يه سعكنيم و نه اينك ينندگان خود مهربانكم تا به جفايا ما دعوت شده 14:12
ـ ازمند يو زخم و جفا را با رحمت جواب داد، ن يه بتوان نامهربانكنياز ا. ميجفا برسان . اسـت  يوتكـ مل يزنـدگ  كي

  .ردن و انتقام گرفتن استكدر برابر جفا لعنت  يعيالعمل طب سكع

 يه وقتكم يما را بحث هست. گران استيدر احساسات و عواطف د يابتيشدن ن كيشر يي، توانايهمدل 15:12
اسـت   نيـ ق خدا ايطر. ميتفاوت باش ينند بك يم يسوگوارشان يا ي كهم و وقتينند حسادت بورزك يم يگران شاديد
  .ميان خود وارد شوياطراف يها و غمهايه ما به شادك

ـ كنگاه  ير ضروريد به مسائل غيه ما باكست ين ين معنيداشتن به ا ر راكهمان فگر يدكي يبرا 16:12 مـا  . مين
ثروتمندان و افراد بلند مرتبه با  يعنيگران ين همانند دييد با مردم طبقه پايم و بايزيبپره يد از هرگونه فخر فروشيبا

ه قرار بود در آنجـا  كرد كمالقات  ييسايلكد با رهبر ينال رسيبرجسته به ترم يحيمس كيه ك يوقت. مينكمدارا رفتار 
ن ياز واعظـ  يسـان كمعموالً چه : دياو پرس. ببرد كيهتل ش كينار زد تا او را به كن يموزيل لياتومب كي. ندكموعظه 

او . ونت دارنـد كسـ  يكـ ين نزديمحقر در همـ  يا ه در خانهكر يزوج پ كيه كشان گفتند ينند؟ اك يم ييرايمسافر پذ
  .دهم در آن بمانم يح ميه من ترجكاست  يانكانجا م: گفت

ن يـ م ايه مـا بفهمـ  كـ آنچـه  . انگارد يه خود را دانا مكدهد  يهشدار م يمانداريمجدداً پولس رسول به خالف ا
  .مياذب شوك يه ما دچار خودخواهكد سبب بشود يم نبايا ردهكافت يه ما درك يزيچ چيه هكاست 

ن به آن در هسـتند و  يبه دنبال ا ها انسان. معمول است ياك يبدردن به عوض ك يامروزه بد يايدر دن 17:12
ـ لذت انتقـام نبا  يول. شان برساننديبه ا يقش هستند در عوض بديگران اليه آنچه را دكنيا اي  يدر زنـدگ  ييد جـا ي

 ياهـ  اسـتفاده و خشـونت و سـوء    يد با حترام در مقابل بد رفتاريشان بايآن، ا به جاي. افتگان داشته باشدينجات 
  .ياركا مواظب بودن در انجام يردن كر كتف يعنيدن يد كتدار. نندكخود عمل  يط زندگيگران در همه شرايد

ـ مـا با . نـد ك يار نمكعدالت خدا با غضب و نزاع . جو باشند زهيگر و ست كيد تحريان لزوماً نبايحيمس 18:12 د ي
ـ يـ م يرنجـان  يگران را مـ يما د ي كهوقت .ميم و در صلح بسر ببرينكجاد يم، صلح ايصلح را دوست داشته باش  يا وقت

  .مينكز از آن مسئله جد و جهد يمصالحت آم يا جهينت يد برايرنجاند ما با يما را م يسك

عبـادت  . مينكه بر ما روا داشته شده است را دوباره امتحان ك ييها ش خود به انتقام از خطايد گرايما با 19:12
ه بـا صـبر   كنيا ايشما به عمل آورد  يد خدا آن را برايه اجازه دهكباشد  ين معنيتواند به ا يد ميخشم را مهلت ده

ستادن و اجازه دادن يعقب ا؛ است كيشتر به برداشت اول نزديه بيه آيبق. ديم شويتسل يصبر ين وجود روح بيدر ع
ه حـق  كـ م ينـ كخالـت  د ياركد در يما نبا. انتقام، حق خداست. ه غضب خدا در مورد آن مسئله اعمال شودكنيبه ا

  :سدينو يم (R. C. H. Lenski) يكلنس. جواب خواهد داد ينيط معين و شراياو در زمان مع. اوست

. ردكـ ار نخواهند رشان فيدام از اكچيه. رده استكاند مشخص  ردهكخطا كه  يسانكق عدالت يخدا مدتها قبل تمام مسئله دق
م، بـار  ينـ كم دخالـت  ياز ما بخواه يكياگر . ديامل هم به انجام خواهد رسكد و يبه انجام خواهد رس يامل در هر موردكعدالت 

  .م شديرا متحمل خواه ين فضوليسنگ
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 يرحم يدشمنان خود را با ب يحيمس كي. رسد يرخواهانه ميگذشته و به عمل خ يصبر يت از بيحيمس 20:12
ه گرسنه باشـد و  ك يند وقتك ير ميا ست دشمن ريحيمس .ندك يل ميمحبت تبدبا شان را يه اك، بلردكنخواهد  كهال

اگر انباشـتن  . آتش بر سر او خواهد انباشت ينصورت اخگرهايد و بدينما يه تشنه باشد رفع مك ياو را وقت يتشنگ
انباشـتن اخگـر   . نشده اسـت  كدر ين عبارت مصطلح به خوبيه اكن خاطر است يد بديا يم ياخگر به نظر بدجنس

ر يـ غ يردنش با محبتكمتعجب  لهيبه وسخصومتش با شما  به خاطرساختن دشمن شرمنده  يعني يسكبه سر  يآتش
  .معمول

نـد، تـو   ك ياگر اخالق بد من تو را بد اخـالق مـ  « :دهد يح مين توضيه را چنين آيت امن قسياول يدارب 21:12
  .»يا شده يمغلوب بد

مـن  « :گفـت  پوسـت، يـك بـار    هايس برجستهدانشمند  (George Washington Carver)كارور  جورج واشينگتون
دهد  يماندار، او اجازه نميا به عنوان» .ندكم را نابود يبا متنفر ساختن من از خودش زندگسي كدهم  يهرگز اجازه نم

  .بر او غالب شود يه بدك
سـتد  يا يت بـاز نمـ  يه با ممانعت و ضـد كت است يحيژه مسيم وين تعليا. مغلوب ساز ييوكيرا به ن يه بدكبل

ه مـا  كاست  يا ن اسلحهيا. تواند مغلوب شود يم ييوكين لهيبه وس يبد. ندك يم يستادگيب به ايق و ترغيه تشوكبل
  .مينكد به دفعات از آن استفاده يبا

قانه است به دنبـال  مه احكگفت  مياو  .ردك ميرفتار  (Lincoln)لينكلن با  زهرآلود يبا تنفر (Stanton) نواستانت
را  اينهـا  تماملن كنيل. همين جا در كنار ما است )اشاره به لينكلن( يل اصليگور ي كهحالم در يقا برويل به آفريگور

ه او از كـ رد كـ  يرد چون احساس مكر جنگ منصوب ين را به مقام وزولن، استانتكنيل هابعد. داشت ميدر خود نگاه 
نام  ها انسانن رهبر يبزرگتر ه عنوانباو از ن و، استانتنكلنيل از تروربعد . ن مقام دارديا يبرا يشتريت بيهمه صالح

  !ه بودافتيمحبت غلبه . برد
  

  )7-1:13( در ارتباط با دولت) ت

  عيـ مط. خود شـوند  يانسان يع دولتهايه مطكاند متعهد هستند  مان عادل شمرده شدهيا لهيبه وس ي كهآنان 1:13
خـدا  . نـد ك يمانداران اشـاره مـ  يبه ا نجا مخصوصاًيپولس رسول در ا يشدن عمالً به همه نسبت داده شده است ول

بـه   يزد، خون ويه خون انسان را ركهر : او فرمان داد ي كهرا مرتب نموده است، پس از طوفان وقت يبشر يدولتها
 يارانـه را دور كتيه مسـائل جنا كـ د ياقتدار بخش ها انسانن فرمان خدا به يا). 6:9ايش ديپ( خته شوديدست انسان ر

در . اعمال اقتدار وجود داشـته باشـد   يبرا يا د اقتدار و سلطهيبا يا در هر جامعه. نندكوم كحرده و متجاوزان را مك
مـبهم دوام   بـه طـور   ير آن ناهنجاريد در زيتوان يد داشت و نميخواه يپر از ناهنجار يتكصورت شما ممل نير ايغ
را  يبشـر  ين خـدا دولتهـا  يبنابرا. دوجود نداشته باش يچ دولتيه هكنيبهتر است از ا يد، وجود هرگونه دولتياوريب

ه كـ  ييارهـا كه او نسـبت همـة   كست يمعنا نن ين امر بديا. خارج از ارداه او وجود ندارد يچ دولتيرد و هكس يتأس
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قـت  يحق يول! ستين يت راضياو مطمئناً از ظلم، فساد و جنا. و خرسند است يدهند راض ين دولت انجام ميمكحا
  .ه هست از جانب خدا مرتب شده استك ييه قدرتها و دولتهاكن است يا

. ننـد ك يروزمندانـه زنـدگ  يامه، پكخود  يميدر رژ يا حتيو  يقانون ي، سلطنتيراسكتوانند در دم يمانداران ميا
امل كما  يدام دولتهاكچيه هكل است ين دليبه ا. ستيل دارند نيكآن را تش يي كهها انسانبهتر از  ينيچ دولت زميه
ـ ا. پادشاه باشد به عنوانح يمس يسيه سلطنت آن با خداوند عكاست  يو، دولتكيهنجار و ن ومتكتنها ح. ستندين ن ي

ـ  يـ ه در زكـ سد ينو يم ين قسمت را زمانيه پولس اكم ياد داشته باشيرد اگر به كخواهد  كمكبه ما   ير سـلطه دولت
بـه  ان را يحينـرون مسـ  . بـود  انيحيمس يبرا يكيار تاريبس يآن روزها، روزها. ه نرون امپراطورش بودكبود  يبشر

 ياو بعضـ ). ب داده بوديرا ترت يه خودش آن آتش سوزك( ردكد مجازات يه نصف شهر روم را سوزانكآتش  خاطر
ند، بـه  كجاد يا ييخود روشنا ياشيع يد تا برايشان را زنده به آتش سوزانيرد، سپس اكر غرق يماندارن را در قياز ا

  .ه پاره شوندكانداخت تا ت يوحش يسگها يشان را در جلويوانات را دوخت و ايگران پوست حيد

ومـت شـورش   كا به ضـد ح يرده و ك ياز دولت نافرمان يسكه اگر كن امر هنوز هم پابرجاست يو البته ا 2:13
ه خـدا  كـ  ييه با قـدرتها كس كهر . ردهكه او مقرر فرموده است شورش كرده و به ضد آنچه ك يند از خدا نافرمانك

  .افتيت است و آن را در خواهد كق هاليد، الياست مقاومت نمامقرر فرموده 
به او فرمـان   يومتكه حك ين وقتكه اطاعت كخواسته شده است  يحيمس كياز . استثناء وجود دارد كيالبته 

ـ يهـ ). 29:5 اعمـال ( ح پا عقب بگذارديمس يسيخود نسبت به ع يا از وفداريند و كه گناه كدهد  يم حـق   يچ دولت
د بـا اطاعـت از خـدا متحمـل     يـ ماندار بايا كيه كهستند  ييها ماني اينهان يبنابرا.فرمان دهد يسكوجدان ندارد به 
 يطيچ شـرا يدر هـ . تياكد آماده باشد بها بپردازد آنهم بدون گله و شـ ياو با ين موارديدر چن. شود ها انسانغضب 

  .م گردديآن سه يا در تالش در جهت فروپاشيند و كد بر ضد دولت شورش يماندار نبايا

ه كـ  يسـان كفقـط  . به ترس از قدرتها ندارنـد  يازينند نك يه درست عمل مك يقانون، مردم كي به عنوان 3:13
ـ يآزاد از جر يبخواهد از زندگ يسكن اگر يبنابرا. ت بترسنديومكد از محينند باك يم ينكقانون ش  يمه، ترس، نگران

ت يپس او رضا. شهروند قانونمند باشد كيست يبا يه مك ن استايد انجام دهد يه باكت لذت ببرد آنچه يومكو مح
  .وهش و مالمت راكرد و نه نكسب خواهد كاز قدرتها را 

ـ نمونـه   يا به نـوع يخادم خداست  كيا فرماندار ي، شهردار يس جمهور، قاضيم، چه رئكحا 4:13 خـادم   كي
ه كـ ن خـاطر بـود   يبه همـ . اً مرد خداوند باشدرسم يه او شخصاً خدا را نشناسد ولكد يشا. ندك يهداوند را ظاهر م

، 10، 6:24ئيل سـمو 1( شـرور بـود   يه او پلدشـاه كبرد حال آن يمسح شده خدا نام م به عنوانرراً از شائول كداود م
ه بـه  كـ گرفتن جان داود، اما داود به مردانش اجازه نـداد   يرر شائول براكدر نقطه مقابل تالش م). 23، 16، 11، 9:26

  .را شائول پادشاه بود و منصوب شده توسط خداونديچرا؟ ز. برسانند يبيپادشاه آس
ـ آرامش و امنيعني  نندكار كمردم  ييوكياند تا در جهت ن مان دعوت شدهكخادم خدا، حا به عنوان ت و رفـاه  ي

ـ نـد ز كتواند او را وادار به پرداخت تـاوان آن   يم مكستن قانون اصرار ورزد، حاكاگر انسان بر ش. شانيا يعموم را ي
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 يقـو  يا دارد ما جمله ير را بحث بر نميدر عبارت شمش. ندكمه برده و مجازات كدولت قدرت دارد تا او را به محا
ر يست، شمشـ ير مغرضانه قدرت نير فقط سمبل غيشمش. ه خدا به دولت واگذار گرده استك يم راجع به قدرتيدار

م اشـد  ييست بگوين درست نين ايبنابرا. اشد مجازات ردنكاعمال  يعنيند ك يم صحبت مكحا كيت قدرت ياز نها
نـد دولـت   ك يه عنـوان مـ  كـ د وجـود دارد  يدر عهدجد يا نجا جملهيدر ا. ق بودنديمجازات مربوط به دوران عهدعت

از ترجمـه   13:20ردن خـروج كـ ن امر با نقل و قول يمردم بر ضد ا. رديمتجاوز بزرگ را بگ كي يقدرت دارد زندگ
ـ ز بـه ا ينگ جميكد يقتل است و در ترجمه جد يه معنايرجمه شده است واضحاً شتن تكمز ينگ جيك ن صـورت  ي

ح يو مشخص توضـ  يم مجازات جدكح به عنوانق يعت عهدعتياشد مجازات در شر. نكقتل م: ترجمه شده است
  .داده شده است

ه او با كند ك يضافه من زمان او ايدر ا يم، خادم خداست ولكه حاكند ك يم يادآوريه ما يمجدداً پولس رسول 
ـ  ييوكـ ين به جهـت ما  يه او خادم خداست براكآن به عالوهگر، يان ديبه ب. شدك ياران انتقام مكغضب از بد او  يول

  .ندك ياند خدمت م ردهك ينكه قانون شك يسانكت يومكردن محكن خدا را با اجرا يهمچن

بـه  ز يـ ت و نيـ ومكترس از مح؛ ليم به دو دليع عوامل دولت بشويد مطيه ما باك اين استه ين آيا يمعن 5:13
  .وجدان خود يسب آسودگك خاطر

ـ ا. مينك يت ميولت را حماز دين اتيه با پرداخت مالكم بليون دولت هستيما نه فقط با اطاعت مد 6:13 ن بـه  ي
د متحمل ين ما باياست بنابرا يس و آتش نشانيپول يه داراكم ينك يو منظم زندگ يقانون يا ه در جامعهكنفع ماست 

ردن كـ حفـظ   يگذارند تـا راده خـدا را بـرا    يخود را م ييزمان و توان يرسم يها دولت. ميپرداخت سهم خود باش
  .شوند يت ماليه حماكشان حق دارند ين اياستوار انجام دهند، بنابرا به طورجامعه 

شـان از همـه   يه اكست يا نن معنيبه ا) 20:3پيان ليف( مانداران شهروندان آسمان هستنديه اكقت ين حقيا 7:13
شان اعالم يات بر ايمال به عنوانه كرا  يد هرگونه باجيشان بايا. معاف هستند يشان نسبت به دولت بشريتهايمسئول

گـر گرفتـه   يشـور د كشـور بـه   ك كيـ عوارض خروج از  به عنوانه ك ييها هيريد خيشان بايا. نندكشود پرداخت  يم
و . ننـد كه مسئول اعمال قانون هستند برخورد ك يسانكاز احترام با  يترس ناشد با يشان بايا. نندكشود پرداخت  يم
ـ ( نند عزت نشان دهندك يدر داخل خدمت مكه  ياتبكو م يد نسبت به همة اساميشان بايا شـه  ياگـر آنهـا هم   يحت

  .).شان عزت قائل شونديا يشخص يزندگ يتوانند برا ينم
ـ ا نخسـت وز يس جمهور يز به ضد رئين آميتوه يها گود هرگز در گفتيان نبايحين ارتباط، مسيدر ا م ير سـه ي

ه بـه ضـد   كـ  يسـان كنند و با كز يپره يلفظ يد از بد رفتاريان بايحي، مسياسيمنزعه س كيدر بحبوحه  يحت. شوند
  ).5:23اعمال(ي م قوم خود را بد مگوكحا :توب استكم. ومت هستند همصدا نشوندكس حيرئ

  

  )14-8:13( ندهيدر ارتباط با آ) ث
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د را بـه موقـع   ينكد پرداخت يگران بايه در قبال دك يات و سهميمال يعنيه يقسمت اول آ ياساس به طور 8:13
از انـواع وامهـا در    يبعضـ . دهـد  يا وام گـرفتن نمـ  يمنع قرض گرفتن  راجع به يميچ گونه تعليه هين آيا. ديبپرداز

ن كـ ر ممين غيو ا. ميمواجه هست... تلفن، گاز، برق، آب و ياثر ما هر ماه با قبضهكا. ر هستنديجامعه ما اجتناب ناپذ
  .مينمان ير بدهيه زكشود  ينجا به ما هشدار داده ميدر ا. م و بدون گرفتن واميداشته باش يه تجارتكاست 

ـ مـا نبا . مينك يين مورد راهمنايد در ايه ما باكوجود دارد  ي، چند اصل اخالقبه عالوه يول زهـا و  يچ يد بـرا ي
ـ ما نبا. ميبر گرداندن آن ندار يبرا يديه امك يم وقتير بار قرض برويد زيما نبا. ميريوام بگ ير ضروريغ يارهاك د ي

ل، كدر . شود يم مكه از ارزش آن به مرور كم يا وام بخيرا با قرض  يزيد چيما نبا. ميمتحمل اقساط سرسامĤور شو
ون غـالم  يه توانگر، مـد كم يداشته باش به خاطرشه يو همم ينكستن عمل يمتوسط ز لهيبه وس يف ماليد به وظايما با
  ).7:22ل امثا( باشد يار مكطلب

ار كـ محبـت ب  يبـرا  يونـان يه در ك يا لمهك. ردن استكر است، تعهد به محبت يشه چشمگيه همك يتنها قرض
بـر و فـوق   كت يق، بياست عم يا انگر مهر و عاطفهيه نماكباشد  يم» آگاپه« ، )10:12( استثناء كيرفته است، فقط با 

ه شخص مـورد محبـت بـه    ك يتيمز لهيبه وسن نوع محبت يا. دارد يگر ابراز ميشخص به شخص د كيه ك يانسان
از محبـت   ين محبـت نـوع  يا. ق استيامالً نسبت به آن محبت ناالكه آن شخص كشود بل يجاد نميرسد ا يمانسان 

ه پسـر  كـ ه خدا آنقدر جهان را محبت نمود كت بود من محبيه شخص با هكباشد  يسانكه فقط مربوط به كست ين
   .آن داد يسا را محبت نمود و جان خود را برايلكح يمس. گانه خود را دادي

م ييه محبت نماكه به ما فرمان داده شده است كقت ين حقيا. شود تا احساس ين امر مربوط به اراده مياصوالً ا
ر قابـل  يـ احسـاس غ  كيـ ن ياگر ا. مينكانجام دادن آن را انتخاب م يتوان يه ما مكست يزيه محبت چكدهد  ينشان م

ـ ا. مياز خود باشـ ين يم پاسخگويتوانست يبه ندرت م يليرد ما خك يه از درون ما تراوش مكنترل بود ك ن رد نشـده  ي
  .توانند ظاهر شوند ياست، بهر حال احساسات م

ـ ير حقد. محال است يردن محبت آسمانك، ظاهر توبه نكردهشخص  كي يبرا مانـدار  يا كيـ  يبـرا  يقت، حتّ
ش گذاشـته شـدن توسـط قـدرت     يتواند با بـه نمـا   ينامر فقط ميا. اش محال است يشخص ييار با تواناكن يانجام ا

  .ماندار انجام شودين در اكالقدس سا روح
  .افتيح يمس يسيت خداوند عيدر شخص ينيزم يامل خود را بر روكمحبت مفهوم 

  .شود يانگر ميامش نماكر اطاعت از احمحبت ما نسبت به خدا د
ه محبت كعت را يا حداقل ان قسمت از شريعت را بجا آورده است يد، شرياش را محبت نما هيه همساك يسك

  .دهد يم ميح را تعليوان مسيگر پينسبت به د

ـ نما يه هستند را مشخص مينسبت به همسا يمحبت ياعمال بكه  را يامكدسته از اح پولس رسول، آن 9:13 . دي
ار كن يا يهرزگ ،ندك يگران سوء استفاده نميمحبت از بدن د. ، دروغ و طمع هستنديام ضد زنا، قتل، دزدكنها احيا

شـخص   يـي محبت دارا. دهد يار را انجام مكن يقتل ا ،رديگ يگران را نميد يشخص يمحبت زندگ. دهد يرا انجام م
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ار را انجـام  كـ ن يشهادت دروغ ا ،ندك يار نمكمحبت عدالت را ان. هدد يار را انجام مكن يا يدزد ،دزد نمي گر رايد
  .ن را دارديطمع ا ،گر ندارديشخص د يغلط راجع به ثروتها يآرزوه يمحبت حتّ. دهد يم

بـه پـدر و مـادر خـود     . ندكز عنوان يام را نكگر از احيد يكيتوانست  يپولس م. ه هستك يگريم دكو هر ح
بـا او  . ه خود را چون خود محبـت نمـا  يهمسا. شوند يم معروف جمع مكام در همان حكحن ايهمة ا. احترام بگذار
  .ينك يه با خودت رفتار مك يط و مهربانين، با همان محبت، شراكچنان رفتار 

گـران  يش و حرمـت نهـادن بـه د   يآسا يه فعاالنه در پكست بليگران نيرساندن به د يبد يمحبت در پ 10:13
  .بخشد يعت را تحقق مين خواسته مهم شريد واعاً دومينما يه در محبت عمل مك يسكن يبنابرا. است

وتـاه  كزمـان  . نـد ك يق مـ يتشـو  كپا يارانه و با وجدانيهوش يروحان يزندگ كين باب ما را به يه ايبق 11:13
را  ياركـ يه هرگونـه رخـوت و ب  كند ك يوتاه بودن زمان از ما مطالبه مك. ض رو به امام استيزش فيدوران ر. است

  .د تا ما را به خانه پدر ببرديآ نجات دهنده ما. تر استكيالعان نجات ما نزد. مينار بگذارك

 يطللـوع روز جـالل ابـد   . ندك يم ير خود را طيدارد مس هكباشد  يشب گناه م كيدوران حال همانند  12:13
بـه   يه به نـوع ك يزيهر چ؛ مينكرون يا بر يكيد هرگونه اعمال تاريه ما باك يعنين يا. است كيمانداران نزديا يبرا
 لهيبه وسـ مقدس خود  ياز زندگ يعنيه كم يد اسلحه نور را بپوشيو ما با. شود يمربوط م يعدالت بي ، شرارت ويبد

مانـدار  يا كي يت واقعيشخص يآنها اجزا. آمده است 18-14:16ان ياسلحه در افسس يه هاكت. مييآن محافظت نما
  .دهند يح ميرا توض

د يـ م، مـا با يما فرزندان روز هسـت  يي كهاز آنجا. ماست يحيرد مسكد بر عمليكه تأكد يتوجه داشته باش 13:13
ـ كانـه،  يگرا يوحشـ  يها يتواند با مهمان يار مكچه  يحيمس كي. ميمثل پسران نور قدم بردار ، مسـتس،  ياركـ  كت

  .زها داشته باشدين چيع ايتواند با جم ينم ياركچ يا من دعوا و حسادت داشته باشد؟ هرگز هي ياركو زنا ياشيع

ـ ا. ميح خداونـد را بپوشـ  يه اول از همه مسـ كن است يم اينكم دنبال يتوان يه ما مكن خط مش يبهتر 14:13 ن ي
نمونـه و   بـه عنـوان  رد و او ك يه او مكم ينك يم و چنان زندگيرياو را و روش او را بپذ يهمة زندگ ديما با هك يعني
  .ميريشوا بپذيپ

 يجسـم مـا مـدام بـرا    . هنه ماستكعت ينجا طبيجسم در ا. مينيبب كتدار يشهوات جسمان يد براي، ما نبادوم
 يـي گرا ، مـاده يبند و بـار  ي، بيوي، لذات دنيتو خال يهايسرگرم، ي، روبط نا مشروع جنسياركافراط ، ، رفاهيراحت

ه بـه وسوسـه مربـوط    كم ينك يم يداريرا خر ييزهايچ ي كهم وقتينيب يم كجسم تدار يما برا. آورد برمي اديفر.. .و
ه بـه  كـ آن بـه جـاي  م يده يت ميت را به جسمانيه ما اولوك ينند، وقتك يردن آسانتر مكگناه  يار ما براكشوند و  يم

ردن كـ فـرار   يبـرا  يچ شانسـ يد هـ يه ما نباكبل. مينكدر مورد جسممان افراط  يكد اندينبا يما حت. ميت بدهيروحان
  ).يپ.يب.يج( ميبگذار يلمان باقنتركجسم از تحت 
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 يكبودن به پا يح و از جسمانين به مسياستاد آگوست توبه و بازگشت يه خدا از آن براكاست  ين همان متنيا
س ين قـد يآگوسـت  بـه عنـوان  خ ياو در تـار . ردكم يد خود را به خداوند تسليرس 14ه ياو به آ ي كهوقت. ردكاستفاده 

  .شود يشناخته م
  

  )13:15-1:14( ماندارانيگر ايبا د در ارتباط) ج

ه در درجـه دوم از  كـ  يار دارد تا قوم خدا را راجع به مسائلكبا اصل مهم دوم سرو 13:15-1:14ان يروم 1:14
مانـداران  ين ايش در بـ كشمكجاد يه معموالً باعث اكهستند  ييزهاينها چيا. نك ييعت راهنمايت در شريلحاظ اهم

  .هستند ير ضروريشها غكشمك اين گونهد يد ميچنانچه خواه يشوند ول يم
ن يدر ا. ت قرار دارند نگران استيه در درجه دوم اهمك يه هنوز در مورد مسائلكاست  يسكف يضع يحيمس

ردن در روز سـبت  كاركـ ا ينجس  يه هنوز نگران خوردن غذاهاكاست  توبه كرده يهودي كيمتن، او اغلب اوقات 
نـه بـا    يرفته شود وليپذ يماندارن محليد در جمع ايف بايضع يحيمس كي: ن استيا ين اصل اخالقياول. باشد يم
گـر  يبـا هـم د   يتواننـد بـا شـاد    يان ميحيمس. ندآور در يانرر انداخته و از نگيدر مباحثات گ ه او راكر كن طرز فيا

  . با هم موافق باشند ير ضروريمسائل غدر ه كنينند بدون اك يزندگ

م يار را بـر اسـاس تعـال   ك نيدارد ا يماش گام بر يحيمان آزاد مسياز ا يامل ناشك يشاده در ك يمانداريا 2:14
 شـوند  يس مـ يالم خـدا و دعـا تقـد   كـ آنهـا بـا   . هسـتند  كها پـا كه همه خوراكداند  يدهد و م يد انجام ميجد عهد

دچـار عـذاب   گـر گوشـتها   يو د كد با خوردن گوشت خـو يفتر شايضع كماندار با دريا كي). 5، 4:4تاوس مويت1(
  . اهخوار بشوديتواند گ ياو م. وجدان شود

فتر يد برادر ضعيبالغ نبا يحيمس كي. شتندار دو طرفه باشديد خويه باكن است يدوم ا يپس اصل اخالق 3:14
ا يـ گـو  يا ميـ ه خـوردن خرچنـگ   ك ياركگناه به عنواند بر برادرش يفتر نباين ضعيو همچن. ر بشمارديخود را حق

  .رفته استيو پذكيعضو ن به عنوانشان را به خانواده خود يا يخدا هر دو. ندكم كبرد ح يژامبون لذت م

م در يبنده خداوند اسـت و مـا حـق نـدار     يمانداريه اكشان يا يه هر دوكن است يسوم ا ياصل اخالق 4:14
خودش  يبل آقاا ساقط شود در مقايشخص ثابت  كيه كن يا. مياو هست يآقا ييم چنانچه گوينيبنس يگاه داوريجا

ه او كـ ند و مطمئن باشد كنگاه  يگرير دوستانه به ديغ يفخر فروش ين است از روكمم يشخص. واقع خواهد شد
. نـد يه در مـورد مسـئله از او بب  كـ  ييزهايچ به خاطر) مانش خواهد افتادياز ا( شتن خواهد شدكسته كمانش شيدر ا

ـ   يقـدرت او بـرا  . ندك يه حفظ مين قضيبر ااشخاص را  يخدا هر دو. اشتباه است ين رفتاريچن يول ن يانجـام چن
  .است يافك يارك

ردن كار كسبت به شان يا. دارند يفه نگاه ميوظ به عنوانهنوز هم روز سبت را  يحيان مسيهودياز  يبعض 5:14
  .دانند يبهتر م يگريروز را از د كي، يشان به نوعيا. ت دارنديدر روز شنبه حساس
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آنهـا شـش روز را   . شـمارند  يشان هر روز را برابر ميا. ستنديم نيسه يهودين دلواپس يچن مانداران دريگر ايد
  .شان همة روزها مقدس هستنديا يبرا. شمارند يروز را مقدس نم كيو تنها  ير مذهبيغ

نـدارد؟ مـا در    يا ژهيـ گـاه و يان جايحيمسـ  ين در زنـدگ يا ايراجع به روز خداوند چه؟ روز اول هفته؟ آ يول
ح با شاگردان يدو روز بعد از روز خداوند، مس). 9-1:24قا لو( ام خداوندمان استين روز قيه اكم ينيب يد ميدجدعه

اسـت  كيپنط: ه روز اول هفته بودكاست عطا شد كيالقدس در روز پنط روح). 26، 19:20حنا وي( ندك يخود مالقات م
تيان قرن1( ح استيام مسيه سمبل قك) 1:2اعمال   16، 15:23ويان ال( شد يد نوبرها جشن گرفته ميشنبه بعد از عكي 7

ـ پـولس بـه قرنت  ). 7:20اعمـال ( نندكشدند تا نان را بشـ  يشاگردان در روز اول هفته دور هم جمع م). 23، 20:15 ان ي
در  يخاصـ  ين روز خداونـد مفهـوم  يبنـابرا . ننـد ك يم يآور خود را جمع يايه در روز اول هفته هداكند ك يم مكح

 يما آزاد از مشـاغل عمـوم  . ز استيت نكه آن روز تعهد است همانندسبت، روز بركنيجدا از ا يول. د دارديدعهدج
  . مينكم خدا را پرستش و خدمت يتوان يخود م

ن يو در همـ . د روز سـبت را نگـاه دارنـد   يـ شان بايه اكان گفته نشده است يحيد به مسيعهدجد يچ جايدر ه
  .مينك يق ميتصد يروز استراحت پس از شش روزگار به عنوانوز را در هفته ر كيت ما اصل نگهداشتن يوضع

س در كپس هر : ن استينجا ايدر ا يمياصل تعل يرد وليش بگيپخواهد  يه مكن دو راه يدام از اكس هر كهر 
لحـاظ   ه ازكـ ار بـرود  كـ ب يتواند در مسائل يفقط م ين اصليه چنكد واضح باشد يحاال با. ن برسدييذهن خود به تع

 يد شخصـ يـ عقا يبرا ييباشد جا يحيمان مسيد اياديق بنيموضوع بر سر حقا يوقت. هستند يو خنث يعيطب ياخالق
مختلـف جـا    يه هـا ينظر يتواند اشتباه باشد برا يتواند درست و هم م يه مسائل هم مكنجا يدر ا يوجود ندارد ول

  .اندازديش بيرا در آزما يحيروان مسيد پيمسائل نبا اين گونه. هست

ردن در روز شـنبه وجـدانش   كـ ار كـ  راجع بـه ه هنوز كاست  يهوديماندار يداند، ا يز ميه روز را عزكان 6:14
ـ ا. نـد كا حفظ نجـاتش نگـاه   يتعهد و  يه او به نگه داشتن سبت در معناكست ينبدان مهنا نيا. ناراحت است ن بـه  ي

ز يـ ه روز را عزكـ درست مثل او، ان. سازد يا خشنود مند با انجامش خداوند رك ير مكه او فك مسئلهاي است يسادگ
لسـيان  وك( مـان حرمـت بنهـد   يه ايه بخواهد به ساكنيند، تا اك ين ميح حرمت بگذارد چنيه به مسكنيا يدارد براينم

16:2 ،17.(  
خوردن آن خدا را  يرده و براكشود آزاد است سر خود را خم  يه بخش شناخته مك يكه در خوردن خوراكآن

حـالل را   يه فقـط غـذاها  ك يسك يعنيد ينما يف تر است عمل ميه ضعك يمانداريز ايطور ن همان. ديگو ير مكش
شـود   يواقع م يرگذاركدر هر دو مورد خدا مورد حرمت و ش. طلبند يت را مكشان از خدا بريا يهر دو .خورد يم

  ش و نزاع شود؟ كشمكن مسئله موجب يد اين چرا بايبنابرا

ه بـه  كـ م بلينـ ك يسـت نمـ  يما به خود ز. شود يوارد م يمانداريهر ا يزندگ يمايح در سيمس يخداوند 7:14
ه كـ م و آنچـه  يدهـ  يه آنچه ما انجام مكن درست است يا. ه به اراده خداوندكم بليريم يما به اراده خود نم. خداوند

ـ بـر ا  پولس. ستينجا نيم مورد نظر در ايتعل نيا يگذارد، ول ير ميگران تأثيم بر دييگو يم ه كـ د دارد يـ كن اصـل تأ ي
  .قوم خدا، خود خداوند باشد يد برايهدف با
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ـ مـا مسـائل را بـه ا   . رديگ يح صورت ميت مسيد و امنييم با تأيده يانجام م يه ما در زندگكهر آنچه  8:14 ن ي
. ميتافتن خداوند هسيدر مرگ ما طلب جالل  يحت. شوند يه در حضور خدا چگونه ظاهر مكم ينك ياساس امتحان م

  .ميخداوند م رفت ما از آنِيه نزد او خواهكو هم در مرگ  يهم در زندگ

ـ ه بـر مردگـان و زنـدگان سـلطنت نما    كـ ن بود يرد اكام يآن مرد و ق يح برايه مسك ياز دالئل يكي 9:14 د و ي
ـ  ينـ كم يخود را به او تسـل  يم و با خرسنديباش يروان ويخداوند ما باشد و ما اراده خود پ خـود را   يم و عشـق قلب

ما در قبر فرو رود و روح و جان ما  يبدنها ي كهابد وقتي يز ادامه ميدر مرگ ن ياو حتّ يخداوند. مينكتماماً نثار او 
  .باشد يدر حضور و

را  يه عذاب وجـدان دارد بـرادر  ك يهودي يحيمس كيه كن امر درست است، احمقانه است يه اكچون 10:14
ن يبـه همـ  . ديـ وم نماكـ نـد، مح ك يحالل نم يو خود را محدود به خوردن غذاهادارد  يرا نگه نم يهوديم يه تقوك

ـ   كيـ ه هر كن است يقت ايحق. دير نمايرا تحق يتر فيتر برادر ضع يقو يه برادركصورت، غلط است  ش ياز مـا پ
  .ديآ يه واقعاً به حساب مكخواهد بود  يابيم شد و آن تنها ارزيح حاضر خواهيمسند مس

ـ ا). 15-11:3تيـان  قرن1( ار دارد و نه گناهانشكماندار سرويا كيمت ، با خدين داوريا و  ين زمـان بـازنگر  ي
ـ ) 46-31:25يمت( ها امت يبه همراه داور يپاداش است و نه زمان آشفتگ شـفه  اكم( ديتخـت بـزرگ سـف    يا داوري

  .ران خواهد بوديبر همة شر ين داوريآخر يد داوريتخت سف يعنيآخر  يداور). 11:20-15

 يي كهابد در جاي يت ميتقو 23:45اياز اشع يوقل با نقلح يافتن در مقابل مسند مسينان ما از حضور ياطم 11:14
او را خواهنـد   يدر برابر او خم خواهـد شـد و همـه اقتـدار واال     ييه هر زانوكند ك يد ميكهوه خودش با اقتدار تأي

  .شناخت

از بـرادران   كيـ چ يم داد و نه حساب هيخواه ه همة ما حساب خود را به خداكن واضح است يپس ا 12:14
  .ميده يقرار م ياد مورد داوريما بدون شناخت و اقتدار مناسب، برادران خود را ز. خود را

ارزش، مـا   بـي  و خانواده خود در مسائل مختلـف و  يحيروان مسيردن به پك ينشستن و داور به جاي 13:14
ن يدام از اكچيه. ا لغزش دوباره برادر خود ننهديگر سنگ مصادم يد يسكا يه ما كم ينكم كم و حيد مواظب باشيبا

  .از برادران ما مهم است يكيا لغزش خوردن يه افتادن كست يآنقدر مهم ن ير ضروريمسائل غ

عت قـبالً  ير شـر يان زيهودي يست چنانچه براين كناپا يكچ خورايه هكم يدان يدانست و ما م يپولس م 14:14
لة يوسـ بـه  غـذا  ). 5:4تاوس مويت1( شود يس ميالم خدا و دعا تقدكلة يوسبه م يخور يما مه ك يكخورا. نجس بود

ـ . و باشـد كـ يه نكـ ند ك يس ميمقدس واضحاً آن را تقد تابكه كشود  يس مين معنا تقديالم خدا در اك بـه  ن يهمچن
جـالل خـودش در    يرات داده و بكه آن را بركنشم ك يما از خدا درخواست م ي كهشود وقت يس ميلة دعا تقديوس

او بـد   يه براكند ك ير مكتر ف فيبرادر ضع كياگر  يول. س شود و قوت جان ما باشديخدمت تقد يما برا يبدنها
) آگاهانـه (ي ر پـا گذاشـتن عمـد   يمنزلة زبه او  يخوردن برا. او بد است يبخورد، پس برا كه گوشت خوكاست 

  .ة خدا استيهد
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ـ ا راجع بـه ه او فقط كم يد بدانيست ما بايز در ذات خود نجس نيچ چيد هيگو ينجا ميه پولس در اك يوقت ن ي
 يهـا  لميها و ف سكباشند مانند ع يم كه ناپاكهستند  يدر زندگ ياديز ييزهايچ. ندك يت صحبت ميم اهمكمسائل 

ن سـت در نـور مـت   يبا يجمله پولس مـ . يبند و بار يف و هرگونه فساد و بيثك يها لميزشت، ف يها كمستهجن، ج
 ياركـ نجس اعالم شده بود  يعت موسيه در شركلة خوردن آنچه يوسبه ن آلوده شدن يان با آئيحيمس. ده شوديفهم

  .ندارد

ه بـر طبـق   كد اصرار داشته باشم يا باينم، آينش يتر م فيبرادر ضع كيغذا خوردن با  يه من براك يوقت 15:14
ر كـ ه او اشتباه فكدانم  ياگر چه م يچنگ بخورم حتخر كا خورايو ) كخورا ينوع( خودم، شپش زهار يحقِ آزاد

محبـت حـق   . ند و نـه بـه خـود   ك ير مكگران فيرا محبت به ديردم زكنم پس به محبت رفتار نكن يند؟ اگر چنك يم 
ت يه وضعكست يظرف غذا آنقدرها هم مهم ن كي. ابديب يش و راحتيند تا برادرش آساك يخود را فراموش م يآزاد

ايـن  خـود را در   ياگر همچنان من خودخواهانه حق آزاد. ح در راه او بمرد مهم استيه مسك يسك يخوب روحان
تـر خـود وارد    فيبـه بـرادر ضـع    يري، ما ضـربه جبـران ناپـذ   )شمكبه رخِ برادرم ب( ش بگذارميمسائل به نما گونه

م يه ما لغزش دادكتر  فين برادر ضعم جان آياورياد بيبه  ي كهست تا زمانين مسئله آنقدر به نظر ما بد نيا. ميآور يم
  . بره يخون پر بها؛ افته استيگران نجات  ييبه بها

ه بـه  كـ ت يـ م اهمكن گونه مسائل يه اكم يد اجازه دهيه ما نباكن اسن ينجا ايدر ا يته اخالقكن نيبنابرا 16:14
وم كمح يبند و بار يا بي يمحبت يب به خاطره ما را كن را بدهد يگران مجال ايما موجه هستند به د يخود برا يخود

  .مينك يبد نام ينام خود را قربان ييوكيه ما نكماند  ين ميمثل ا. ننك

. يق روحـان يه حقـا كـ سـت بل يل و شـرب ن كن ايد قوانيآ يوت خدا به حساب مكه واقعاً در ملكآنچه  17:14
تر، آنجا  عيوس ييدر معنا. شود يه مالعاده شناخت خارق يمكحا به عنوانه خدا در آنجا كاست  يوت خدا، قلمروئكمل
ـ  يدر حق يول. ردند حضور دارندكنسبت به خدا اعتراف  يبه وفادار يحتّ ي كهه همة آنانكاست  يانكم  يقـت درون

  .نجا استيوت خدا در اكن مفهوم مليا. اند افتهيه تولد تازه كاست  يسانكوت خدا شامل همة كآن، مل
ا صـاحب  ي يكار شناس مواد خوراكا يه در آنجا غذا شناس و كدارند وت خدا هستند قصد نكدر مل ي كهآنان

وت كـ ط موجود در مليت خود را با عدالت و صلح وفق دهند و با شرايد شخصيشان بايا. نظر در امر شراب باشند
  .القدس است روح يو خوش يه عدالت، سالمتكخدا هماهنگ شوند 

ن يا. خورد يه اساساّ انسان چه مكست ين نيا مسئله ايو  خورد يه انسان چه مكست ين نيوت خدا اكمل 18:14
 يو خوشـ  يدر عـدالت، سـالمت   ي كـه آنان. ندك يد ميكدهد و انسان را تأ يه خدا را حرمت مكمقدس است  يزندگ

  .نندك يمش خدمت ميلة اطاعت از تعاليوسبه ح را ياصرار دارند مس

ت، مـا  يـ م اهمكـ لنجار رفتن با مسائل ك به جاي. شود يم دارينجا پديدر ا يگريد يته اخالقكن نيبنابرا 19:14
لغزش دادن  به جاي. مياست انجام ده يحيروان مسيگر پيد يو بنا يد همة تالش خود را در جهت حفظ سالمتيبا
  .مينكالعاده مقدسشان بنا  مان فوقيگران را در ايه دكم ينكد تالش يدن به حقوق خود، ما بايگران با اصرار ورزيد
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ه كـ م ينكر كن امر فياست اگر به ا كوحشتنا. دهد يانجام م ياركاز فرزندانش  كيهر  يخدا در زندگ 20:14
. مينكترمان خراب  فيبرادر ضع يار خدا را در زندگكا روزها، يدن يقبل خوردن، نوش يتيم اهمكمسائل  به خاطرما 

ه كخاص را بخور  يياز غذاها يه بعضكه است او اشتبا يبرا يول. هستند كفرزند خدا العان پا يها برايكهمة خورا
  .شود يش مياش در قدمها يحيباعث لغزش برادر مس

ه ما از گوشت كشدن  يو يا سبب ضعف روحاني ين امر هزاران بار بهتر است از لغزش دادن برادريا 21:14
ه ما با انجام آن ك ياقبتدارد در مقابل مر يمكمت يما ق يدن حقوق آزاديبخش. مينكز يگر پرهيد يزهايو شراب و چ

  .ف استيه ضعكم يآور يبه عمل م يسكاز آن 

به  يرگزاركلة شيوسبه ه خدا آنرا كدانم  يرا بخورم و م ييه هرگونه غذاكامالً آزاد باشم كتوانم  يمن م 22:14
را در  يآزاده آن كبهتر است . ف هستنديه ضعكشم كب يسانكرا به رخِ  يد آن آزاديمن نبا يول. رده استكمن عطا 

  .ان لغزش خوردنش باشدكه امكست يس نكچيه ي كهخفا بجا آورم وقت

يي زهايراه داشتن از چكلة ايوسبه خود را  .ميقدم بر دار يحيمس يامل آزادك يه ما در خوشكن خوب است يا
ردن كـ وم نكخود را در راه مح يه حقوق آزادكبهتر است  يول. مينكد نير مشرع بودند، مقيغ يعت موسيدر شر كه
  .ندكز يگران پرهيه از لغزش دادن دك يخوشابحال شخص. مينكفراموش  يگريد

. روه را بخـورد كـ ز ميـ ه هـر چ كست ا او بد يشود، برا يتر مربوط م فيبرادر ضع كيبه  يي كهتا آنجا 23:14
ـ و ا. روه ناراحـت اسـت  كم يهاكاو وجدانش در خوردن آن خورا يعنيست يمان نيعمل ا كيخوردن او  گنـاه   ني

  .ر پا بگذارديس وجدان خود را زكه كاست 
ـ . ختـه شـود  يالم خدا فركد با يه باكست بلين يمطمئن يامه وجدان، راهنكن درست است يا ـ مر يول ل آنگـر  ي

ف باشـد،  ياگر چه ضـع  يند حتّكت يد از وجدانش تبعيه انسان باكرده است كن قانون را وضع يپولس ا: سدينو يم
  .ميساز يخود ضربه وارد م يت معنوين صورت به شخصير ايدر غ

. دهـد  يادامه مـ  يرا در رابطه با مسائل مختلف وجدان يه نخست باب پانزدهم موضوع باب قبليزده آيس 1:15
ه كـ نـد  ك ينجـا تقاضـا مـ   يه پولس در اكبوجود آمده بود ) مانيا يب( نيد يان بيهوديو  توبه كردهان يهودين يب يتنش

  .باشند يكيان با هم يهودي ها و امت يحيمانداران مسيا
د خود ي، نبا.)نندك ياستفاده م يامل خود در مورد مسائل مختلف وجدانك ياز آزاد يعني( هستند يقو ي كهآنان

نر خـود بـا محبـت و مالحضـه رفتـار       فيد با برادران ضعيشان بايه اكردن بر حقشان خشنود سازند بلكد يكرا با تأ
  .نندكو است عمل كينشان يا يبنا يند و انچه براينما

ه خود را يد تا همساينك يزندگ. دينكن يخشنود ساختن خود زندگ يبرا: ن استيا يته اخالقكنجا نيدر ا 2:15
  .ت از شماستيحين درخواست مسيا. دينك، او بنا ييوكيد و در نيخوش بساز
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. ود سازد و نه خودش رارد تا پدرش را خشنك ياو زندگ. ما عنوان شده است يمثال برا به عنوانح يمس 3:15
ـ ا). 69:9مور مز( ديگرد يم ينندگان تو بر من طارك مالمت يها مالمت: او گفت ه او آنچنـان بـه خـدا    كـ  يعنـ ين ي
  .داشت يردند، او آن مالمتها را به شخص خود روا مك يخدا رامالمت م ها انسان يه وقتكگذاشت  يحرمت م

مقـدس   تابكمقدس  يها ه نوشتهكند ك يم يادآوريده است به ما نجا آمير در ايه از مزامك ين نقل قوليا 4:15
ز هستند ين يياند شامل درسها ماً رو به ما نوشته نشدهيآنها مستق يي كهاز آنجا. اند م ما نوشته شدهيتعل يق برايعهدعت

 يهـا  م، نوشتهيشو يها مواجه م يريها و درگ بتيها، مص شكشمكالت، كما با مش ي كهوقت. ندارد يما ارزش يه براك
بـه  ر موجها، ما يغرق شدن ز به جاين يبنابرا. بخشند يم يم و ما را تسليه استوار باشكدهند  يم ميمقدس به ما تعل

  .ميشو يز را متحمل ميم همه چينك يسب مكمقدس  يها ق نوشتهيه از طرك يديام لهيوس

، يف و قـو يدهنـده اسـت، ضـع    يسـل ه صـبر و ت كند خدا كند تا آرزو ك يت مين عامل پولس را هدايا 5:15
  .بسازد يرأ كيمش يح و تعاليمس يسيع يرا بر طبق نمونه زندگ يحيمس يها ان و امتيهودي

 يكـ يح با هـم  يمس يسيد خدا و پدر خداوند ما عين در پرستش و تمجيه مقدسكن خواهد بود يا  جهينت 6:15
  !نندك يد ميزبان تمج كيبه  افته خداوند رايان نجات يهوديها و  امت! يريچه تصو. شوند

در . دهنـد  يل مكافته را شيجان نجات  كي يوگرافيب يلكه طرح كان به دهان شده است يچهار اشاره در روم
 شـود  يوم مـ كخدا مح يشود و تحت داور يسپس دهان او بسته م). 14:3( است يآغاز دهان او پر از لعنت و تلخ

و باالخره دهان او عمـالً خداونـد را   ). 9:10( ندك ياعتراف م يسيع يوندبعد از آن او با دهان خود به خدا). 19:3(
  ).6:15( دهد يد قرار ميمورد پرستش و تمج

ه راجع بـه مسـائل از   ك ييدر تضاد به همة تفاوتها. زديخ برمي ن مطالبيگر از همة ايد يته اخالقكن كي 7:15
 ينجا شـاهد اصـل  يدر ا. رفتيز ما راپذيح نيچنانچه مس ميريگر را بپذيدكيد يت درجه دو وجود دارد ما باينظر اهم

ا يـ م يريپـذ  ينم يا ا فرقهي يمذهب يما افراد را بر اساس وابستگ. ميهست يمحل يها رش در جماعتيپذ ين براياديبن
 رفته است تا خدايشان را پذيح ايه مسكم يباش يسانكآن  يرايد پذيما با .شانيا يت اجتماعيا موقعيو  يبلوغ روحان
  . ميرا جالل ده

ان و يـ هوديح شـامل  يمسـ  يسـ يه خـدمت ع كسازد  يپولس رسول به ما خاطرنشان م يه بعديدر شش آ 8:15
را  اينهـا  يبزرگ باشد تـا هـر دو   يافكد به اندازه يز بايما ن يها ه قلبكن است يآن ا يضمن يشد و معن مي ها امت
ح را يه مسكرراً وعده داده است كخدا م. انيهوديمت به خد يعنيد يح خادم ختنه گرديمس يسيمطمئناً ع. دهد يجا
  .ندك يخدا را ثابت م يها ح راست بودن وعدهيل خواهد فرستاد و آمدن مسياسرائ يبرا

ل را بشـنوند و  يـ ه آن اقـوام انج كـ م گرفت يخدا تصم. است ز آوردهيها ن امت يت را براكح بريمس يول 9:15
ـ يز عجيـ چ يهـود يمانـداران  يا يد بـرا ين نبايا. ند به سبب رحمت اويد نمايمان آوردند، خدا را تمجيه اك يآنان  يب

رده ك يش دستيمثال، داود پ يبرا 49:18در مزمور . شده است ييشگويمقدس پ يها را به وضوح در نوشتهيباشد، ز
  .خواند يح ميها خدا را تسب مانداران امتيان انبوه ايح در ميه مسكد يگو يسخن م يو از روز
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  دهيشكر يل به تصويات نجات به همراه قوم اسرائكردن در برك يها در حالت شاد ، امت43:32ه يدر تثن 10:15
  . اند شده

ه خداوند را در سلطنت هـزار سـاله   كند ك يها را دعوت م ل، امتيه اسرائكم يشنو يم 1:117در مزمور  11:15
  .نديح، حمد گويمس

ح حضـور خواهنـد   يها در سلطنت مسـ  ه بر طبق آن امتكند ك يفه ما شهادت خود را اضايباالخره اشع 12:15
لش به همـراه دارنـد   يح و انجيه مسك ياتكها در بر ه امتكن است ينجا ايدر ا يته خاصكن). 10، 1:11عيا اش( داشت

 مـده باشـد  د آيـ سا پديه از كنيباشد نه ا يسا ميه خالق كن معنا يسا است در ايشه ير يسيخداوند ع. شوند يم ميسه
از . ديـ گو يشه و فرزند داود سـخن مـ  ير به عنواناز خود  يسيع 16:22اشفه كدر م). ز درست استين نياگر چه ا(

  .، او از نسل داود استيباشد از نظر انسان يت، او خالق داود مينظر اولوه

ـ ام يه خداكند ك يرساند و دعا م يوه به اتمام مكپرش يين قسمت را با دعاين پولس ايبنابرا 13:15 د دهنـده  ي
ر كها ف مانداران امتينجا مخصوصاً به ايد او در ايشا. مان پر سازديدر ا يو سالمت يمال خوشكشان را از ي، اييوكين
القـدس در   به قـوت روح  ي كهه آنانكن درست است يو ا. مانداران مناسب استيهمة ا يبرا يو يدعا يرد ولك يم
د معمول ما قدرت اتحاد يام. ندارند ير ضروريش در مسائل غكشمكدعوا و  يابر يگر وقتيگردند د يد افزوده ميام

  .ماست يحيمس يدر زندگ
  

  )33-14:15( در نقشه پولس) چ

شـان را  يبر مالقات ا يبزرگش مبن يمان و آرزويل نوشتن رساله به رويه باب پانزدهم پولس داليدر بق 14:15
ـ كـ روم را مالقات ن يحياران مسماندياگر چه او هرگز ا. آورد يبه نگارش در م شـان  يه اكـ دانـد   ين مـ يقـ ي يرده ول

، او به عـالوه . ده بوديفش را شنيه تعركشان بود يا ييوكيه نينان او بر پاياطم. ار خواهند بستكاو را به  يهشدارها
 ردكـ  يگـران مـ  يردن دكـ حت يط نصـ يشان را واجـد شـرا  يه اكشان مطوئن بود، يا يحيمال معرفت آموزش مسكاز 
  ).مزينگ جيكد يترجمه جد(

شان يان ايه او در مكقت ين حقيشان، و در نقطه مقابل ايا يشرفت روحانينان او به پيدر نقطه مقابل اطم 15:15
صـداقت او در  . دهـد  يد به خود راه نميشان ترديمان ايا يا يتها و مزايردن مسئولك يادآوريبه است، پولس در يغر

  .رده بودكرسول مسح  به عنوانض او را ين فيه با اكده بود يبخش يا به وه خدكبود  يضينوشتن به سبب آن ف

نـه  ياو به خـدمت خـود در زم  . ح شوديمس يسيها خادم ع امت يلة خدا مسح شده بود تا برايوسبه او  16:15
تا مورد قبول  افرازد برمي ها را به حضور خدا ه امتيه در آن هدكند ك ينگاه م يهانتك يا فهيوظ به عنوانل خدا يانج

مپبل ك.يج. ندينما يم ميق تولد تازه تقديهم از طر القدس، مقدس شده به خدا آن روح لهيبه وسه آنها را ك افتد چون
 يهر جان! تابد يم يو بشارت يشبان يها ن تالشيبر همة ا يميعظ يچه نور شادمان« :ديگو ين ميمورگان با وجد چن

بـه  گـردد   يم مـ يشود، او به خـدا تقـد   يات وارد نمكو بر يمنيان اكبه م شود فقط يد ميل صيه توسط موعظه انجك
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بـا   يهـر جـان  . خواهـد  يه او مك يهمان نوع قربانقاً يدق يعنيشود  يم ميتقد يشخص يه مثل قربانك يا هيهد عنوان
 يدر پدر خوشد شده ين جان صيرده، و اك ياو الگو بردار يند و از مهربانيب يم ميح تعليدقت و تأمل در مسائل مس

زه ين انگيترين قويا. مينك يخشنود ساختن دل خدا تقال م يه براكبل ها انساننجات  ين ما نه فقط برايبنابرا. ابدي يم
  .موجود است

ـ و ا. حيمسـ  يسيه عكدهد بل يه جالل مكست يبالد، او شخص خودش ن ياگر پولس به خود م 17:15 ار كـ ن ي
ه به نظر ك يزيفروتن در چ يحيخادم مس كي. ق او انجام دهديه از طركد ه خدا رضا داك ياركه كست بليخود او ن

هرگونـه  . دارد يار بـرده اسـت آگـاه   كـ اهدافش ب يرا برا يه خدا وكقت ين حقيه او از اكند بلك يد فخر نميآ ينم
ي ن وقتـ يشود و همچنـ  يچ است مغلوب ميخود ه يه او به خودك يدن ويفهم لهيبه وسدر مورد غرور  يا وسوسه

تواند انجـام دهـد    يح نميمس يبرا ياركچ يه او هكندارد و آن يزيرده است چكافت يه دكر از آنچه ياو بفهمد غ كه
  .القدس باشد قدرت روح لهيبه وسمگر 

او خـود را  . آورد يمـ  به عملگران يد لهيبه وسح يه مسكد يسخن بگو يند از امورك يپولس جرأت نم 18:15
د و هـم آنچـه   يـ گو يبرد، هم آنچه م يار مكها ب اطاعت امت يرا در آن برا يداوند وه خكند ك يم يمحدود به راه

  .سازد يه ظاهر مك يدهد و معجزات يه انجام مك يا موعظه يعنين يه اكدهد  يانجام م

دارنـد و تعجـب    يرا در پـ  يم روحـان يه تعالك يمعجزات لهيبه وسام موعظه پولس رسول را يخداوند پ 19:15
م يل را از اورشليه او، موعظه انجكن بود يا  جهينت. ردك يتجسم قدرت روح ثابت م لهيبه وسزنند و يانگ ميبر مردم را
ون كـ ريم تا الياز اورشل). كياتيآدر يايه در دريونداكشمال م( ون وسعت داده بودكريتا ال يا رهيرده و در داكشروع 

  .دهد يح ميتوضآن را  يدهد و نه طرح زمان يح ميخدمت او را توض ييايوسعت جغراف

شـنوندگان او عمومـاً   . گانـه بـود  يب ينهايان سرزميل در مير، هدف پولس موعظه انجين مسيدر دنباله ا 20:15
نبـود  يگـر يس دكـ ه يـ ساخت بر پا يه او مك يادين بنيبنابرا. ده بودنديح نشنيه هرگز قبالً از مسكبودند  ييها امت .

ن يقاً چنيه دقكند ك ين خداوند را متعهد نميگر خادميد لزوماً ديجد ينهايرزمارش در سفر به سكنمونه پولس در ابت
 ييسـا يلكه كـ م دهنـد  يتعلـ  ييهـا  يرده و در جاكاند تا مسافرت  دعوت شده يمثال بعض يبرا. انجام دهند يتيفعال
  .س شده بوده استيداً تأسيجد

هرگـز   يي كـه ها ه بر طبق آن امتك) 15:52( شدبا يا ميها تحقق نبوت اشع ان امتيدر م ياديار بنكن يا 21:15
د و بـه  يـ ده بودنـد خواهنـد فهم  يهرگز قبالً خبر خوش را نشن ي كهد و آنانيده بودند، خواهند ديقبالً بشارت را ند

  . پاسخ خواهد داد يقيمان حقيا

ـ له زمختلف، پـولس در گذشـته مشـغ    ينهايبر عبور از سرزم يپولس مبن يبا توجه به آرزو 23- 22:15  يادي
گـران  يد. بـود  19:15ح داده شده در يان نقشه او در قلمرو توضيبن يول. جه نتوانسته بود به روم بروديداشت و در نت

  .بر سفر به روم را تحقق بخشد ياش مبن نهيريد يه آرزوكن پولس آزاد بود يبنابرا. ان او بسازنديتوانستند بر بن يم
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ه دوسـت  كـ  ياو قادر بـود آنقـدر  . ندكا در روم توقف يرش به اسپانر سفيه در مسكن بود يا ينقشة و 24:15
 يهـا بـرا   امـت  يسـاها يلكان يـ ه از مكـ را  يا رفت تا بودجه يم ميشان به اورشليداشت در آنجا بماند و از بودن با ا

سـاله بـه   ه ما در رابطه با آن در ركاست  يكمكن همان يا. رده بود ببردك يآور ه جمعيهوديت كازمند ساين نيمقدس
  . ميخوان يم 9و8ان يو رساله به دوم قرنت 1:16ان ياول قرنت

ـ كـ ردند ك يآور جمع يا بودجه يه با خوشييه و اخايادونكماندارن ميا 27- 26:15 ر يـ ان فقيحيمسـ  يه از نگران
ه كاسب بود ها من امت ين برايه دهندگان بود و همچنيهد يامالً داوطلبانه از سوكشده  يآور ن پول جمعيا. اهندكب
 يهـود يمانـداران  يا يل از سويآمدن انج يروحان يايشان از مزايباالخره، ا. ه بدهنديهودي يساهايلكه را به ين هديا

با برادران  يجسمان يزهايه بتوانند در چكشان داشته يه اكنبود  يادين انتظار زيپس ا. مند شده بودند شان بهرهينزد ا
  .م شونديخود سه يهودي

ه قـول داده بـود   كـ  را چنـان  يمـال  يهـا  كمكو  ت را انجام دادين مأموريه پولس اكنيبه محض ا 29- 28:15
ح همـراه  يل مسـ يـ ت انجكـ ه سفر او به روم با بركئن بود ماو مط. ردك يدار ميا از روم ديرساند، در راه خود به اسپان

ت را در كـ القدس هسـت بر  روحشود و قدرت  يالم خدا موعظه مككه  ييدر جا يشه وقتيح هميه مسكخواهد بود 
  .زدير يمال مكان به كآن م

او بـر   يتقاضا. رساند يشان به اتمام ميا يدعاها يمشتاقانه برا يين قسمت را با تقاضايپولس رسول ا 30:15
او از . د اسـت يآ يالقدس م ه از جانب روحكشن يح و محبت ايمس يسيت دو جانبه با خداوند عكه اتحاد و مشاريپا
ه كـ طلبـد   يدعا مـ  ين تقاضايا: ديگو يم يكچنانچه لنس. نندكو جهد  او جد يه در دعاها براكند ك ياضا مشان تقيا

  .ندك يوم مسابقه عمل ميدونده در استاد كي همان طور كهس تمام جان و دل خود را بگذارد كهر

نافرمانـان   ه ازكـ خواهـد   ين قسمت آمده است، اول، پـولس مـ  يمشخص در ا يچهار درخواست دها 31:15
مثـل آنهـا    يه خودش روزك يسانك يعنيردند، رستگار شود ك يل مقومت ميل انجيم اصيه با تعالكه يهوديمتعصب 

  .بود
. ننـد كرده قبـول  كـ ه او جمـع  كـ را  ييايهـدا  يهـود ين ينند تا مقدسـ كه دعا كخواست  يان ميدوم، او از روم

ه كبودند  يسانكشان و يها جبهه گرفته و بر ضد ا ان امتمانداريقدرتمند و سخت هنوز در مقابل ا ين مذهبيمتعصب
و  كمـ كردن كـ افـت  يده دريـ ه مردم در مقابل اكان وجود دارد كن اميشه ايپس هم. ردندك يها موعظه م امت يبرا

  !ت در گرقتن است تا دادنيدر نها ياغلب اوقات رستگار. گران لغزش بخورندياحسان د

32:15 لمات بر جسب اراده خدا ك. به انجام برساند يخدا سفر او به روم را به خوش هكن بود ين تقاضا ايسوم
آخـر از همـه، او    .ت شـود يه از جانب خداونـد هـدا  كدوست دارد  ياركه پولس در هر كنند ك يد ميكن امر تأيبر ا

احت اسـتر  يش مـدت ياهو و طاقـت فرسـا  يان خدمت پرهيه بتواند در مكباشد  يه سفرش به روم جوركخواهد  يم
  . ابديب
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. شـان باشـد  يها است همراه ايه منشأ همة سالمتكدهد خدا  ين دعا خاتمه مين باب را با ايپولس ا الح 33:15
نام بـرده   يسالمت يو حاال خدا) 13هيآ( ديام يو خدا) 15هيآ( يصبر و تسل يخدا ياز خداوند با اسام 15در باب 

ف حاال و تا ابداالباد بـدان محتـاج   يار ضعكگناه كيه كباشد  يم يزيها و هر آن چ ييوكياو منشأ همه ن. شده است
  .نيآم. است

  

  )16باب ( گرانياز د يدر قدردان) ح

ما معنا و مفهـوم   يه امروزه براك است ييننده از نامهاكخسته  فهرستيان به نظر يروم يانياه اول، باب پاگدر ن
 يبـرا  ياريمهـم بسـ   يدرسـها  يانيـ ن باب پاياقع شده ام مورد غفلت وير حال، در پس تعاله دارند، به يمكار يبس

  .مانداران وجود دارديا

مقام  كي به عنوانه به او كندارم  ياجيما احت. سده است يا معرفينخركدر  يسايلكخادمه  به عنوان يبيف 1:16
  .دسا باشيلكتواند خادمه  يباشد م يجمائت محل كيه ارتباط با ك يهر خواهر. مينكر كخاص ف ييسايلك

بـا خـود بـه همـراه      يا نامه يشود، معرف يگر منتقل ميد يسايلكبه  ييسايلكاز  يحيمس كيه كهر موقع  2:16
  .شد يمنتقل م ي كهسك يبرا يكمكا بود و يلكبه  يلطف و حرمت واقع كين يا. برد يم

 يقيماندار حقيا كيهمانند ه او را كد ينما يند و خواهش مك يم يرا معرف يبينجا فين پولس رسول در ايبنابرا
ن اسـت  كه ممك يقيه او را از هر طركند ك ياو تقاضا م به عالوه. رندياست بپذ يحيمس كيسته يشا ي كهبه طورو 

رده كـ گـران  يبـه د  كمكخود را وقف خدمت و  يه وكن خاطر بود ين او به ايتحس. نندك كمكش يازهايدر رفع ن
ن و يشه نسبت بـه واعظـ  يه همكر بود يناپذ يخستگ ياو خواهر ديشا. گرفت يز در برميبود و خدمت او پولس را ن

  .وده استيا مهمان نواز ينخركمانداران يگر ايد

مـا   .ح بودندير پولس در خدمت به مسياران دلكه همكرساند  يال سالم ميكال و آيكسيسپس پولس به پر 3:16
انـد   ردهكـ ح يمسـ  يردن بـرا كـ قف تقال ه خودشان را وك يحيمس يوجود زوجها به خاطرم از خدا يتوان يچگونه م

  !مينك يقدردان

چ يه هـ كـ قهرمانانـه   يعملـ ؛ خود را نهادنـد  يعمالً در اره جان پولس، زندگ يال در زمانيكال و آيكسيپر 4:16
ـ ن توبه كـرده ها  امت يساهايلكپولس و همة  يول. امده استيراجع به آن ن ياتيجزئ ه او را خـدمت  كـ  يسـان كز از ي

  .ن هستنداند ممنو ردهك

مانـدار در خانـه   يننـدگان ا كه گـروه عبـادت   ك يعنين يا. ديشان است سالم رسانيه در خانه اكسا را يلك 5:16
ال و يكسـ يپر ي كهقبل از آن وقت. ناشناخته بودند يالديتا اواخر قرن دوم م يساختمان يسايلكشوند  يشان جمع ميا
ه كـ سـت  ين يكچ شيه. نيقابل تحس يعنيتوس ياپان. سا داشتنديلكشان  ز در خانهيردند نك يم يرنت زندگكال در يكآ
  .برد ينام م يحبش به عنوانپولس از او . ا با اسمش هماهنگ استيدر آس توبه كنندگانن نوبر يا
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را اشـغال   يا اسـتفاده  بـي  و ياديز يشان نام برده شده است جاين باب از ايه در اكزنان  يشهرت اسام 6:16
  .ديشك ين زحمت ميمقدس يخادمه پرتوان برا به عنوانم يمر...). و12، 6، 3، 1اتيآ( رده استك

ه كم يم مطمئن باشيتوان يما نم. اس با پولس در زندان بودنديانيوس و كيم گه چه موقع آندرونيدان يما نم 7:16
م يدانيـ دداً، ما نممج. مانداريان ايهودي يا به سادگيپولس بودند  كيشاوندان نزديه آنها از خوك يعنيشان يلمة خوك
شـان خودشـان   يا ايرسوالن مورد احترام هستند  لهيبه وسشان يه اك يعنيان رسوالن مشهور هستند يه عبارت در مك

  .اند شده يحيشان قبل از پولس مسيه اكن است يم ايدان يه ما مك يزيتمام چ. باشند يبر جسته م يرسوالن

ـ ا دهيرا نشـن  ين اسـام يما هرگز ا. ب پولس استيحب زيه او نكم ينيب ياتوس را ميسپس ما آمپل 8:16 م و فقـط  ي
دام از مـا وجـود   كهر  راجع بهه كاست  ين تنها برتريا. ميشناس يه مكارتباطشان با جلجتا است  به خاطرشان را يا

  .دارد

. اسـت ب من نام برده شده يس به عنوان حبيرده و از استاخكافت يح را ديار مسكق در ياوربانوس نام رف 9:16
مانداران به خاطر هر عمل وفدارانه به يا يي كهح است، جايمس ياز تخت داور يريان همانند تصويباب شانزده روم

  .ح پاداش خواهند گرفتيمس

  .ح آزموده شده استيگذشته و در مس يبزرگ يشهايس از آزمايآپل 10:16
ن هرود بزرگ تعلـق  يه به اك يحيگان مسبرد يعنيه احتماالً كرساند  يستوبولُس سالم ميپولس به اهل خانه آر

  .داشتند

ـ توانـد تنهـا    يش پولس، او مـ يخو. برده بود كيز احتماالً يون نيروديه 11:16 متعلـق بـه خانـه     يهـود يرده ي
  .ارستبولس باشد

ـ . گنجانـد  يخود م يها شام را در سالميماندار بودند، و پولس ايز ايسوس نيكاز اهل خانه نار يبعضپس   يحتّ
شـان  ياز آن ا يحيات مسكاند و بر ز مورد احترام واقع شدهين پله را داشتند نيتر نييپا ياز نظر طبقه اجتماع هي كآنان

ح همـةطبقات اجتمـاع از   يه در مسكاست  يدوست داشتن يآور اديز يردگان نيست به نام يشمال شدن ل. هم هست
  .ميهست كيرا ما همه در او ياند ز ان برداشته شدهيم

شـان در  يا يول. باشد يف و مجلل ميظر يشان به معنيه نامهاكفوسا نام برده شده است ينا و تريفيراز ت 12:16
ه در كـ ش اسـت  كگر از زنان زحمـت يد يكيس محبوبه يپِرس. اند ش بودهكاعتراف زحمت يخداوند ب يخدمتشان برا

  .رنديگ يقرار م يبه ندرت مورد قدردان ياز هستند وليمورد ن يمحل يساهايلك

ـ ( ردكـ ح را حمـل  يب مسـ يه صـل كن است پسر شمعون باشد كروفُس مم 13:16 او در خداونـد  ). 32:27يمت
ن انتخـاب مقـدس بـوده    يه اكاش  يحيت مسيشخص به خاطرن يه همچنكابد بليه نجات كنيده شده نه فقط ايبرگز
: ديبه او بگو يلس با مهربانه پوكن باعث شده بوده يبه پولس نشان داده بود و ا يا مادر روفُس محبت مادرانه. است

  مادر من 
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ـ فعال يسـا خـانگ  يلك كيـ و هـرمس در   گـون و هرمـاس و پاتروبـاس   يتوس، فليركنيد آسيشا 15- 14:16 ت ي
اس و يريا، نيوليلوگوس، يف). 5، 3:16( دادند يار را انجام مكنيال ايكال و آيكسيدر خانه پر يا اند، چنانچه عده ردهك يم

  .اند ردهك يت ميگر فعاليد يسا خانگيلكد در يز شايمپاس نياول

شورها مرسـوم  كاز  ين بود و هنوز در بعضيان مقدسيبوسه مقدسانه روش معمول از ابراز محبت در م 16:16
خود را به دسـت   يدر فرهنگ ما، بوسه جا. ن رفتار زشت مرسوم در آن زمان شديگزين بوسه مقدسانه جايا. است

  . رسانند يشان سالم ميا به ايآس يساهايلكع يه جمكسد ينو يپولس م. دادن داده است

رد كـ سا رسوخ خواهنـد  يلكه به كاي  بهذكن يتواند نامه را بدون هشدار در مورد معلم يپولس رسول نم 17:16
مـان  يضد نمودن بـه ا  ينند و براك يه در اطراف خود مردم را جمع مك يسانكد در مقابل يان بايحيمس. ان ببرديبه پا

بـر   يمـ يق هسـتند و تعل يه منشأ تفـار كرا  يسانكد يشان بايا. نندكاند خود را محافظت  ردهكفل دام پهن ن غايمقدس
  .نندكاجتناب  يلكشان به ينند و از اكدهند را مالحضه  يشان ميا يحيمس يم قبليخالف تعل

و . ننـد ك يم خـود اطاعـت مـ   كشان از شـ يا. ستنديح نيمس يسيع خداوند ما عين مطين دروغين معلميا 18:16
  .دهند يب ميساده لوحانه را فر ين دلهايريو سخنان ش يو و چربزبانكيبا الفاظ ن يشان همگيا

ه كـ خواسـت   يهنوز او م يول. شهور بودنده خوانندگان او در اطاعت از خداوند مكپولس مسرور بود  19:16
  .ساده لوح باشند يدر بد نند وكشان اطاعت يز داده و از ايو را تمكين نيه معلمكشان قادر باشند يا

. ردكـ طان را عطـا خواهـد   يشان غلبه بـر شـ  يبه ا ياست به زود يه منشأ سالمتك يير، خداين مسيدر ا 20:16
  .رديگ برمي ه به جالل ربوده شوند درك ين را تا زمانياجات مقدسيژه پولس رسول همة احتيو يدعا

ه كنيم جز ايدان ياز لوقا نم يزيما چ. وفادار يو خادممان يم، پسر پولس در ايشناس يموتائوس را ميما ت 21:16
و ) 5:17اعمـال ( ميرده بـود كـ اسـون را مالقـات   يما قبالً . متولد شده است يهودياو هم مثل پولس از پدر و مادر 

  .بودند يهوديز قبالً يشان نيه اك) 4:20اعمال( پاتروسيسوس

رده و بـه  كـ خـود اسـتفاده    ياو از آزاد. ردكـ  يمـ  تـه كيه پولس رساله را بـه او د كبود  يسكوس، يترت 22:16
  .رساند يخوانندگان شخصاً سالم م

ه كـ است  يوسياحتماالً همان گا يكين يا. شوند يده ميد ديوس در عهدجديحداقل چهار نفر با نام گا 23:16
 يه است، نـه فقـط بـرا   همان نواز نام برده شديم به عنواناز او . ان آمده استياز او سخن به م 14:1ان يدر اول قرنت

ـ . ت بـود يـ ورنكدار شـهر   ارستوس خزانـه . از داشته استين يه به وك يحيهر مس يه براكپولس بل ـ آ يول  ا همـان ي
وآرتـوس بـه   ك. ميم مطمـئن باشـ  يتـوان  ي؟ ما نمـ 20:4موتائوس يا در دوم تيبود و  22:19ه در اعمال كبود  يشخص
  !قائل شده است يو يبرا يو چه عزت يباالخره چه حرمت يبرادر نشان داده شده است ول كي به عنوان يسادگ

ـ ا. باشـد  يم» ح با همه شما باديمس يسيض خداوند ما عيف«مخصوص پولس در آخر  يدعا 24:16 ن هماننـد  ي
ان يـ روم ياصـل  يها ثر نسخهكقت، ايدر حق. ه در آن واژه همه شما اضافه شده استكن تفاوت يباشد با ا يم 20ه يآ
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ـ ان ( انيندكترجمه اسـ . در آنها امده است 14ان باب يپس از پا 27-25ات يدر آ يندارد و دعا ه آخر راين آيا ) وي
ز بـا  يـ ه نيهر دو آ. با هستنديتاب زكان دادن يپا ين قسمت برايآمده در ا يهر دو دعا. رده استكرا حذف  20ه يآ

  .شوند ين تمام ميآم

ه كـ ن حمد به خدا نسبت داده شده اسـت  يا. رسد يتمام مبه ا) حمد و ثنا( دعا و پرستش كيرساله با  24:16
سازد استوار  يداد و او بشارت خودش آن را خطاب م يه پولس بشارت مك يليانج لهيبه وسباشد قومش را  يقادر م
 يبـرا  يي كـه ها به او واگذارشده بود در جـا  رسول امت به عنواناو  يباشد ول ين تنها راه نجات ميه اكالبته . سازد

بـود   يشف سركدهد مطابق  يح بشارت ميمس يسيبه ع راجعه ك يامين پيا. داد يان بشارت ميهوديثال پطرس به م
ه هرگز قبالً شناخته شـده نبـود و   كاست  يقتيد حقيسر در عهدجد. نگاه داشته شده بود يمخف يازل يه از زمانهاك

  .حاال بهتر شناخته شده است يلند وكشف كتوانست آن را  يخود هرگز نم يه انسان به خودك يقتيحق

ح يبدن مسـ  يان اعضايهوديها و  ه امتكباشد  ين ميان آمده است اينجا از آن سخن به ميه در اك يسرّ 26:16
  ).6:3سيان افس( شوند يم كيح شريراث مسيبدن و م دهند و در بهره و يل ميكرا تش
در ه كـ  يه آنـان كق بلياء عهدعتيلة انبيوسبه نه  ؛شوف شدكا نوشته شده بود در حال ميانب لهيبه وسه كن سر يا

ـ انب يهـا  ق ناشـناخته بـود، در نوشـته   يمقـدس عهـدعت   يهـا  ه در نوشـته ك يآن سرّ. اند ستهيز يد ميدوره عهدجد ا ي
  ).5:3، 20:2سيانافس ك.ر( ارشده استكد آشيعهدجد
ار كآن آشـ  لهيبه وسمان و نجات ياطاعت ا به جهتها  ع امتيه به جمكه خدا فرمان داد كح بود يسام مين پيا
  . گردد

  .ح تا ابداالباد جالل باديمس يسيع لهيبه وسباشد و او را  يمت مكخدا خودش منشأ واحد ح 27:16
و چقدر بدون آن ! ميون هستين رساله به خداوند مديا يما چقدر برا. رسد يان ميو باالخره رساله پولس به پا

  .نيآم! م بودير خواهيفق

  
                                                 

  .به وجود قدوس خود مسيح يعني روح انساني او اشاره دارد »روح قدوسيت«برخي مفسران بر اين باورند كه ) 4: 1( 1

 
در زبان يوناني : اند توان ديد كه چگونه برخي كپي برداران نسخ خطي به اشتباه انحرافات جنسي را حذف كرده به راحتي مي) 29: 1( 2

 .است) شرير( poneuriaدر ظاهر بسيار شبيه واژه  proneiaژه وا

شروع ميشود كه بسيار شبيه ساختار كلماتي استكه در زبان ما پيشوند بي ) خدا بي( حاوي پنج كلمه منفي است كه با  31آيه ) 31: 1(
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