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» کــتــاب مــقـدس استــانــدارد آمـريکايــی تــرجــمـه جـديــد « بـروز آوری ١٩٩۵ -
خواندن ساده تر:
 بخش ھای دارای واژه ھای انگليسی قديم " "thee’sو " "thou’sو غيره به انگليسی جديد به روز آ وری شده اند.
 الفاظ و عباراتی که در اثر تغيير معانی آنھا در  ٢٠سال گذشته ،احتمال دارد غلط استنباط شوند به انگليسی جديد به روز آوری
شده اند.
 آياتی که مفھوم آنان بخاطر ترتيب کلمات روشن نبوده يا واژه ھای دشوار در آنھا بکار رفته اند ،دو باره به انگليسی روانتر
ترجمه شده اند.
 جمالتی که با » و« شروع می شوند اغلب برای انگليسی روانتر ،دو باره ترجمه شده اند تا تفاوت ھا بين سبک زبان ھای
باستانی و زبان انگليسی مدرن رعايت گردند .در اصل يونانی وعبری  ،جمالت دارای نشان گذاری ھايی که در زبان انگليسی ديده
می شود نبوده اند و در بسياری موارد  ،نشان گذاری جمالت انگليسی امروزی جايگزين » و« در زبان اصلی می باشد .در بعضی
موارد ديگر و به اقتضای متن » ،و« به لفظ ديگری نظير » پس« يا »اما« ترجمه شده است  -اگر لفظ در زبان اصلی چنين معنی
داشته باشد.
دقيق تر و صحيح تر از ھميشه:
 پژوھش ھای اخير در مورد قديمی ترين و بھترين نسخه ھای خطی يونانی عھد جديد ،مورد بازبينی قرار گرفته اند و بعضی
قسمت ھای متن  ،برای مطابقت بيش از پيش با نسخه ھای خطی اصلی  ،به روز آورده شده اند.
 بخش ھای متن پارالل ]دارای مطالب مشابه[ مقايسه و بازبينی شده اند.
 افعالی که معانی عديده و گسترده دارند در بعضی بخش ھا دوباره ترجمه شده اند تا دليل استفاده آنھا در متن روشن تر گردد.
و ھنوز ھم ] NASBکتاب مقدس استاندارد آمريکايی ترجمه جديد[:
 به روز آوری  NASBترجمه ای نيست که صرفاً برای ايجاد تغيير انجام شده باشد .اولين ترجمه  ،NASBاعتبار خود را پس از
ساليان بسيار ھنوز حفظ کرده است و در مراعات معياری که »کتاب مقدس استاندارد آمريکايی ترجمه جديد« برقرار نموده ،سعی
شده است کمترين تغييرات صورت گيرند.
 به روز آوری  ، NASBسنت سرمشق وار  NASBرا در ترجمه اصل يونانی و عبری با روش تحت اللفظی ادامه ميدھد ،بدون
اينکه با معياری غير از آن سازش کند .تغييرات در متن تأکيداً در چارچوبی که »اھداف چھار گانه بنياد الکـمـَـن« مقرر نموده ،انجام
شده اند.
 مترجمين و مشاورينی که سھمی در بروز آوری  NASBداشته اند ،دانشمندان کتاب مقدس ھستند که از لحاظ علم الھی » محافظه
کار« می باشند و دارای درجه دکترا در زبان ھای کتاب مقدس ،يا علم الھی يا درجات کارشناسی عالی يا دکترا در رشته ھای ديگر
ھستند .آنان نشانگر زمينه ھای مختلف فرقه ھای کليسايی می باشند.
در ادامه سنتی نمونه:
اولين ترجمه  ،NASBشھرتی راستين به عنوان صحيح ترين ترجمه کتاب مقدس انگليسی يافته است .ترجمه ھای ديگر در سال
ھای اخير گاھی ادعا کرده اند که ھم صحيح و دقيق ھستند و ھم خواندنشان آسان است ،لکن ھر خواننده باريک بين باالخره متوجه
می شود که اين ترجمه ھا ھمواره متنا قض ھستند ،و اگرچه گاھی تحت اللفظی می باشند اما اغلب متن اصلی ناچار به نحوه تفسيری
ترجمه شده است؛ اينکار نه تنھا معموالً دستاورد چندانی در تسھيل خواندن ندارد بلکه پايبندی به متن اصلی ھم از بسياری لحاظ از
بين ميرود .ترجمه تفسيری بالنفسه بد نيست و معنی يک بخش کتاب مقدس را ،آنطور که مترجمين درک و تفسير می کنند روشن می
سازد و بايد ھم چنين باشد .اما ترجمه تفسيری ،نھايتاً ھمانقدرکه ترجمه کتاب مقدس است تفسير آن نيز ھست .ترجمه به روزآورده
شده  ، NASBسنت سرمشق وا ر  NASBرا به عنوان يک ترجمه حقيقی کتاب مقدس ادامه می دھد و آنچه نسخه ھای خطی اصلی
در واقع ميگويند را آشکار ميسازد – نه آنچه صرفا ً مترجم معتقد است منظور آنھاست.
 --بنياد الکـمـَـن

اين جـلـد تقديمی است به
دوست  ،ياور و ھمکار گرانقدر
و شادمانی زندگيم:
به ھمسرم
پــگــی

او مــرا تـشـويـق ،
و تـقـويت نمـوده اسـت،
وبرايم امکان پذير ساخته است تا خادمی باشم
که خدا مرا برای آن فرا خوانده و عطايا بخشيده است.
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فاکسول آلبرايت« و »ديويد نوئل فريدمن«
»کتب تفسير کتاب مقدس آن ُکر« ،ويراست »ويليام
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ABD

»قاموس کتاب مقدس آن ُکر« ) ٦جلدی(  ،ويراست :ديويد نوئل فريدمن

AKOT

اوونز
»کليد تحليلی عھد عتيق«  ،نويسنده  :جان جوزف ِ

ANET

»متون باستانی خاور نزديک« :جيمز ب .پريچارد

BDB

»لغت نامه عبری و انگليسی عھد عتيق« به قلم  :اف براون  ،اس .آر .درايور ،سیِ .ا.
بريگز

BHS
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IDB

»قاموس کتاب مقدس مفسرين« ) ۴جلد(  ،ويراست »جورج ا .با تريک«
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»دائرة المعارف کتاب مقدس استاندارد بين المللی« ) ۵جلد(  ،ويراست »جيمز اور«
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»کتاب مقدس اورشليم«
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LAM

»کتاب مقدس از روی متون باستانی شرقی )پـشـيـتا( « به قلم :جرج م .المسا

LXX
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MOF
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NEB
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NIDOTTE
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»کتاب مقدس جديد اورشليم«
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کتاب مقدس«
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»ترجمه تحت اللفظی کتاب مقدس توسط يانگ « نوشته »رابرت
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»دائره المعارف مصور کتاب مقدس زان ِد ر َون« ) ۵جلد( ويراست »مـِـريل س.
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يانگ«
تـِنـی«

فھرست حروف اختصاری و نشانه ھا

شمارۀ فصل و آيه

شمارۀ فصل طرف راست ،و سپس عالمت  :و بعد شمارۀ آيه طرف چپ آن
نوشته می شود ،مثالً پيدايش  ٢٠ :١که شمارۀ  ، ١گويای فصل و شماره
 ، ٢٠گويای آيه است.

ر.ک.

رجوع کنيد

] [

توضيحات مترجم در متن

م .ک.

مقايسه کنيد با

»«

نگارش انگليسی با حرف اول درشت ،نمودار اسم خاص

»روح«

مقصود روح القدس و روح خدا است

»او«

مقصود ذات الھی است؛ در عموم می تواند رجوع به ھر کدام از سه شخص
تثليث باشد يا در متنی که به يکی از اقنوم تثليث اشاره اخص شده است،
مربوط به آن شخص الھی باشد
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پـــيـــامـــــی از مـتــــرجـــــم
ترجمه آيات کتاب مقدس فارسی کاربردی در اين کتاب:
ترجمۀ آيات کتاب مقدس کاربردی در اين اثر ،مستقيما ً از انگليسی آن انجام شده است که نويسندۀ اصلی،
ت کتاب
استاد آقای دکتر آتلی ،در کتاب مأخذ درج نموده اند .بايد خاطر نشان کرد که اين ترجمۀ
فارسی آيا ِ
ِ
مقدس ،در تطابق با ترجمه ھای امروزی »کتاب مقدس ترجمۀ ھزارۀ نو« از انتشارات ايالم ،ترجمه »مژده
برای عصر جديد« توسط انجمن کتاب مقدس و ترجمۀ قديمی فارسی توسط »انجمن پخش کتب مقدسه« ارائه
شده و در بعضی موارد آيات مستقيما ً از آنھا برگرفته شده اند.
مترجمين اين کتاب:
در برگردان فصل ھای  ١۵ ،١۴و  ١٦اين کتاب ،برادر محترم آقای وفا اميدوار ياری نموده اند و از
ايشان کمال تشکر را داريم.
ضميمه ھای پر ارزش انتھای کتاب ،که بی شک حاصل سالھا پژوھش نويسندۀ اصلی ،استاد دکتر آتلی می
باشند ،توسط مترجمان محترم ديگری برگردانيده شده اند .از زحمات فراوان ايشان در ايجاد چنين گنجينۀ
مرجع گرانبھايی برای ھموطنان فارسی زبان ،بسيار سپاسگزاريم.
مترجم اصلی ،کليه ترجمه ،تايپ ،صفحه پردازی ،تصحيحات و بازخوانی ديگر قسمت ھای اين اثر را ،به
جز بخش ھای آخر کتاب متذکر در فوق ،انجام داده است.
اثر تعليمی الھام بخش و بنا کننده ،که در عين حال در سطح دانشگاھی و
جای افتخار است که برگردان اين ِ
ً
تحقيقی است ،حاصل چند سال کوشش می باشد و مطمئنا برای کسانی که تشنۀ مطالعه کالم خدا يا عالقمند به
پژوھش آن به زبان پرگھر فارسی ھستند می تواند بی اندازه مفيد قرار گيرد.
دعای مترجم آن است که ھمگی خوانندگان گرامی فارسی زبان ،از آموزه ھای پر ارزش آن برکت يافته ،در
زندگی خود ،و جھت خدمت به ديگران ،آن ھا را با غيرت الھی به کار بندند .دعای مترجم نيز اين است که
روح القدس ،عطايای پر شکوه خود را به ايمانداران افاضه فرمايد تا آنان با اقتدار و ھدايت روح الھی ،خدمات
مؤثر و مورد نظر خداوند را به انجام رسانند.
فريده ويلسون
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پـــيـــامــی ا ز نــويــســنـــده:
اين کـتـاب تـفسـير چگـونه می تـوانـد به شــما يـا ری دھـــد؟
تفسير کتاب مقدس ،فرايندی است عقالنی و روحانی که می کوشد يک نويسنده باستانی و الھام يافته را
آنطوردرک کند که بتوان درعصر ما پيام خدا را درک کرد و بکار گرفت.
»فرايند روحا نی« اھميت بسزا دارد اما تعريف آن دشوار است .اين فرايند ،شامل تسليم بودن به خدا و
اطاعت کامل از اوست .بايد تشنگی ) (١نسبت به او (٢) ،برای شناخت او ،و ) (٣برای خدمت به او ،موجود
باشد .اين فرايند شامل دعا  ،اعتراف ،و تمايل به تغيير طرز زندگی است .روح القدس در فرايند تفسير اھميت
بسزا دارد ،اما روشن نيست چرا مسيحيان صميمی و خدا شناس دريافت ھای متفاوت از کتاب مقدس دارند.
فرايند عقالنی توضيح ساده تری دارد .ما بايد با متن بدون تناقض و جانبداری کار کنيم و تحت تاثير پيش
داوری ھای شخصی يا فرقه ای خود قرار نگيريم .ھمه ما تحت تأثير تاريخ قرار داريم و نسبت به آن شرطی
ب تفسير،
سازی شده ايم .ھيچکدام از ما در تفسير ،بی طرفانه و تنھا از روی واقعيت ھا نمی سنجيم .اين کتا ِ
فرايند عقالنی مراقبانه ای را عرضه ميکند که شامل سه اصل تفسير است .ساختار اين سه اصل برای ياری ما
است تا بر پيش داوری ھامان چيره شويم.
اصــل اول
ب کتاب مقدس در آن نوشته شده است ،و نيز به مورد خاص
اصل اول توجه به زمينه تاريخی است که کتا ِ
تاريخی که موجب تأليف آن گرديده است .نويسنده اصلی ،مقصود و پيامی برای گفتن داشته است .متن برای
ما نمی تواند مفھومی داشته باشد که برای نويسنده اصلی ،باستانی و الھام يافته آن ھرگز نداشته است .منظور
ھميار تکميل
ای ما .کاربرد،
نويسنده مھم است  -نه نيازھای تاريخی ،احساسی ،فرھنگی ،شخصی يا فرقه ِ
ِ
تفسير درست بايد ھميشه پيش از کاربرد انجام شود .بايد تصريح کرد که ھر متن کتاب
کننده تفسير است اما
ِ
ب کتاب مقدس ،بوسيله
مقدسی ،يک معنی و فقط يک معنی دارد .آن معنی مطلبی است که نويسنده اوليه کتا ِ
ھدايت روح القدس قصد داشته برای زمان خود بازگو کند  .اين يک معنی می تواند کاربردھای ممکنه بسيار
درفرھنگ ھا و موقعيت ھای مختلف داشته باشد .اين کاربردھا بايد به حقيقت اصلی و محوری نويسنده اوليه
ب تفـسير برای راھنمايی مطالعات« با ارائه پيشگفتار برای ھر يک از
ارتباط داده شوند .ازين رو ،اين »کتا ِ
کتاب ھای کتاب مقدس طرح ريزی شده است.
اصــل دوم
ب کتاب مقدس ،نوشته ای »يکی شده« است .مفـسران
اصل دوم شناسايی واحدھای ادبی است .ھر کتا ِ
چنين حقی ندارند که تنھا به يکی از جنبه ھای حقيقت بپردازند و بقيه را مترود بدارند .به اين سبب ،بايد اول
ب کتاب مقدس را درک کنيم و آنموقع يکايک واحد ھای ادبی آنرا تفسير نماييم.
بکوشيم مقصود تمامی کتا ِ
بخش ھا بخودی خود ،يعنی باب ھا ،پاراگراف ھا يا آيات ،نمی توانند معنی داشته باشند که تمامی واحد چنان
معنی ندارد .سير تفسير بايد از روش »نتيجه گيری از کل به جزء« ]روش قياسی درمورد کل[ به سوی
ب تفسير
»نتيجه گيری از واقعيت ھای جزء به کل« ]روش استقرائی در مورد اجزاء[ باشد .پس اين »کتا ِ
راھنمايی مطالعات« برای ياری دانشجو طراحی شده تا او بوسيله پاراگراف ھا ،ساختار ھريک از واحد ھای
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ادبی را تحليل و بررسی نمايد .پاراگراف ھا و تقسيم بندی باب ھا الھام نشده اند اما اين کمک را به ما ميکنند
تا واحد ھای انديشه را شناسايی کنيم.
تفسير در سطح پاراگراف ،نه در سطح جمله يا بند يا عبارت يا کلمه ،کليد پی بردن به معنی است که
ب کتاب مقدس بوده است .پاراگراف ھا بر »عنوان يکی شده« پايه گذاری شده اند که اغلب
منظور نويسنده کتا ِ
به آن »تم« يا »جمله موضوعی« می گويند  .ھر کلمه ،عبارت ،بند ،و جمله پاراگراف ،به نوعی به اين »تم يکی
شده« مربوط می شود .اين اجزا می توانند »تم يکی شده« را محدود کنند ،گسترش دھند ،توصيف کنند و /يا
تحت سئوال ببرند .يک راه واقعی تفسير درست ،پيگيری انديشه نويسنده اصلی از پاراگرافی به پاراگراف
ب تفسير راھنمايی مطالعات«
ب کتاب مقدس است .اين »کتا ِ
بعدی ،با در نظر داشتن واحد ھای ادبی سازنده کتا ِ
برای کمک دانشجو طراحی شده تا او چنين کاری را از طريق مقايسه ترجمه ھای انگليسی امروزی انجام
دھد .ترجمه ھای ذيل به اين دليل گزيده شده اند که نظريه ھای متفاوت ترجمه را بکار گرفته اند.
 .١متن يونانی »انجمن متحد کتب مقدسه« ،ويراست چھارم تجديد نظر شده است ) .(UBS4اين متن را
امروز متون ،پاراگراف بندی کرده اند.
محققين
ِ
» .٢کتاب مقدس پادشاه جيمز ترجمه جديد« ) ،(NKJVترجمه ای تحت اللفظی و کلمه به کلمه است و بر
مبنای سنت نسخه خطی يونانی به نام »متن دريافتی« می باشد .تقسيم بندی پاراگراف ھای آن از
ترجمه ھای ديگر طوالنی تر می باشند .اين واحد ھای طوالنی تر به دانشجويان ياری ميدھند متوجه
»عنوان ھای يکی شده« گردند.
» .٣ترجمه جديد تجديد نظر شده استاندارد« ) (NRSVترجمه اصالح شده کلمه به کلمه است .اين
ترجمه ،چيزی است بين دو ترجمه امروزی ذيل .تقسيمات پاراگراف ھای آن به تشخيص دادن
موضوعات کمک بسيار ميکنند.
» .۴ترجمه انگليسی امروز« )» ،(TEVترجمۀ معا دل پويا« است و از طرف انجمن متحد کتب مقدسه
منتشر شده است .سعی آن برين بوده که کتاب مقدس را بگونه ای ترجمه کند که خواننده يا سخنگوی
زبان انگليسی امروزی ،معنای متن يونانی را درک کند .اين ترجمه ،بخصوص در اناجيل ،پاراگراف
ھا را مشابه با  ، NIVبر طبق گوينده تقسيم کرده نه بر حسب موضوع .البته اين کار کمکی به مفسر
در احراز مقاصدش نمی نمايد .جالب توجه است که ھردو  UBS4و  TEVاز طرف يک سازمان
منتشر شده اند ،اما پاراگراف بندی شان متفاوت است.
» .۵کتاب مقدس اورشليم« )» (JBترجمه معادل پويا« بر پايۀ ترجمه کاتوليک فرانسوی است .اين کتاب
به خاطر نگرش اروپايی آن ،برای مقايسه روش ھای پاراگراف بندی بسيار مفيد است.
 .٦متن چاپ شده درين کتاب» ،کتاب مقدس استاندارد آمريکايی ترجمه جديد« ) (NASBبه روز شده
ت آيه به آيه ،پيرو تقسيم بندی پاراگراف
سال  ١٩٩۵می باشد که ترجمۀ کلمه به کلمه است  .نظريا ِ
ھای آن می باشند.
اصـل سـوم
اصل سوم اينست که کتاب مقدس را در ترجمه ھای مختلف بخوانيم تا بتوانيم وسيع ترين و متنوع ترين
معانی ممکنه )حوزه معنايی( را که کلمات يا عبارات کتاب مقدس می توانند داشته باشند دريافت کنيم .اغلب
يک عبارت يا کلمه يونانی را ميتوان به چند صورت فھميد .ترجمه ھای مختلف مذکور ،اين گزينه ھا را
نمايان می سازند و کمک می کنند تا تفاوت ھای نسخه ھای خطی يونانی را شناسايی کنيم و توضيح دھيم .اين
موارد تأثيری بر آموزه ھا ندارند ،لکن ما را بر آن ميدارند تا سعی کنيم به سوی متن اصلی ای باز گرديم که
باستانی الھام يافته ،نوشته شده است.
به قلم نويسندۀ
ِ
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تفسير حاضر برای دانشجو راھی سريع فراھم ميسازد تا تفسيرات خود را بازنگری کند .ھدف اين کتاب
قطعی و نھايی بودن نيست بلکه آگاه ساختن و بر انگيختن انديشه است .ساير تفسيرھای ممکنه اغلب ما را
ياری می دھند تا اينقدر محدود به افکار محلی و مصّر بر عقايد خود نباشيم و تنھا بر پايه تعليمات فرقه ای
کليسايی خود سنجش نکنيم .مفسرين بايد گزينه ھای تفسيری بيشتر و گسترده تری داشته باشند تا تشخيص
دھند متون باستانی تا چه حد می توانند معانی و تفاسير مختلف داشته باشند .شوکه کننده است که دربين
مسيحيانی که ادعا دارند کتاب مقدس برايشان منبع حقيقت است چه توافق ھای کمی وجود دارد.
اين اصول به من کمک کرده اند تا بر بيشتر شرطی سازی تاريخی خود غلبه کنم ،بدينوسيله که مرا مجبور
ساخته اند با متن باستانی تقال نمايم .اميد من اينست برای شما نيز باعث برکت گردد.
باب آتلی
دانشگاه باپتيست تگزاس شرقی
 ٢٧ژوئن ١٩٩٦
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راھنما برای مطالعه صحيح کتاب مقدس:
جـستجـوی شخصـی بــرای حقيقت اثبات پذير
آيا می توانيم حقيقت را بشناسيم؟ حقيقت در کجا يافت می شود؟ آيا می توانيم از طريق منطق آنرا به
اثبات برسانيم؟ آيا مرجع نھايی وجود دارد؟ آيا اصول مطلقی وجود دارند که بتوانند زندگی ما و جھان ما را
ھدايت نمايند؟ آيا زندگی معنايی دارد؟ چرا درين دنيا ھستيم؟ به کجا خواھيم رفت؟ اين سئواالت  -سئواالتی
که ھمه افراد معقول به آن می انديشند  -تفکر بشر را از بدو زمان به خود داشته است )جامعه :٣ ،١٨ -١٣ :١
 .(١١-٩جستجوی خود را برای »محور يکپارچه سازنده« در زندگيم بخاطر دارم .در کوچکی به مسيح
ايمان آوردم و اين بيشتر بخاطر شھادت اعضای اصلی خانواده ام بود .در سنين بزرگی سئواالتم در باره خود
و دنيای من بيشتر شدند .کليشه ھای ساده فرھنگی و مذھبی ،به تجربياتی که با آنھا روبرو می شدم يا در باره
شان ميخواندم ،مفھومی نمی بخشيدند .آنروزھا دوران سردرگمی ،جستجو ،اشتياق و اغلب يک احساس
نوميدی در مواجھه با دنيای بی احساس و مشقت باری بود که در آن زندگی می کردم.
بسياری ادعا می کردند جوابھايی برای اين پرسش ھای اساسی دارند ،اما پس از پژوھش و تعمق پی بردم
جوابھايشان براين مبانی بود (١) :فلسفه ھای شخصی (٢) ،اسطوره ھای باستانی  (٣) ،تجربيات شخصی يا
) (۴فرافکنی ھای روانی ]انکار ناآگاھانه افکار و احساسات خود ونسبت دادن آنھا به ديگران[ .نياز به
مقداری عوامل تأييد کننده ،تعدادی ادله وبراھين ،و نظرياتی منطقی داشتم تا ديدگاه جھانی خود و محور
يکپارچه کننده و دليل زندگيم را بر مبنای آنھا بگذارم .
اين ھا را در مطالعات خود در کتاب مقدس پيدا کردم .شروع به جستجوی شواھد برای اعتبار کتاب مقدس
نمودم ،و پاسخم را در اين ھا يافتم (١) :اعتبار تاريخی کتاب مقدس مطابق تأييد علم باستان شناسی(٢) ،
صحت پيشگوئی ھای عھد عتيق (٣) ،وحدت پيام کتاب مقدس در طول ھزار و ششصد سال تأليف آن ،و )(۴
گواه شخصی کسانيکه در اثر تماس با کتاب مقدس زندگيشان برای ھميشه تغيير يافته است .مسيحيت بعنوان
نظام يکی شده ايمان و باور ،قادر است جوابگوی سئواالت پيچيده زندگی انسان باشد .اين موضوع نه تنھا
چارچوبی منطقی به ارمغان آورد بلکه جنبه تجربی ايمان کتاب مقدسی ،به من شادمانی احساسی و استواری
بخشيد.
تصور کردم آن محور يکپارچه سازنده زندگيم – مسيح را ،آنطورکه توسط کتاب مقدس شناخته ميشود –
يافته ام .شعفی ذھنی و تخليه احساسی به من دست داد .اما ھنگاميکه داشت برايم روشن می شد چه تفسير
ھای گوناگون و عديده ای از اين کتاب  -حتی گاه در ميان کليسا ھا و مکاتب فکری يک فرقه  -مورد
طرفداری و حمايت می باشند ،شوک و دلشکستگی به من دست داد که تا به امروز بيادم است .اثبات الھام و
اعتبار کتاب مقدس پايان کار نبود بلکه آغاز آن بود .چگونه می توانم تفسير ھای متنوع و متضاد بسياری بخش
ھای مشکل کتاب مقدس را تأييد يا ّرد کنم که توسط مدعيان اقتدار و اعتبار آن بودند؟
اين کار ،ھدف زندگی و سياحت ايمان من شد .ميدانستم ايمانم به مسيح (١) ،به من آرامش و شادمانی
عظيمی بخشيده بود .در حين نسبی گرايی ھای فرھنگ من )پُست مدرنيته( (٢) ،دگم انديشی و مطلق انگاری
نظام ھای متضاد مذھبی )مذاھب جھان( ) (٣و خود بينی فرقه ھای کليسايی ،ذھن من مشتاقانه بدنبال اصولی
مطلق بود .در جستجويم برای راه ھای صحيح تفسير ادبيات باستانی ،با تعجب متوجه شدم خود من پيش
داوری ھای تاريخی ،فرھنگی ،فرقه کليسايی و تجربی داشتم .کتاب مقدس را اغلب تنھا به منظور محکم
سازی ديدگاه خود خوانده بودم .از آن بعنوان يک منبع آموزه مطلق برای حمله به ديگران استفاده ميکردم و با
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اينکار نا امنی ھا و کمبود ھای خود را از نو تأييد می نمودم .ھنگامی که متوجه اين کار خود شدم برايم
بسيار دردآور بود!
اگرچه ھرگز نميتوانم کامال عين گرا باشم ،می توانم کتابمقدس را به طرز صحيح تر مطالعه کنم .می
توانم پيش داوری ھای خود را محدوديت ببخشم ،ازين طريق که آنھا را شناسايی کنم و قبول داشته باشم که
وجود دارند .ھنوز از آنھا کامال آزاد نشده ام ،اما با ضعف ھای خود مواجھه کرده ام .مفسر ،اغلب بدترين
دشمن مطالعه صحيح کتاب مقدس است.
اجازه بدھيد تعدادی از پيش فرض ھای خود را که در مطالعه ام از کتاب مقدس دخيل ميکنم ،فھرست نمايم
تا شما خوانندگان ،آنھا را ھمراه من بررسی نماييد:
 .Iپيش فرض ھا
الف .من ايمان دارم کتاب مقدس ،يگانه الھام خدای واحد حقيقی است که در آن خود را شناسانيده است.
ازين رو تفسير بايد با توجه به مقصود نويسنده اصلی الھی )روح خدا( ،از طريق نويسنده بشری
در زمينه خاص تاريخی انجام شود.
ب .من ايمان دارم که کتاب مقدس برای مردم عادی نوشته شده است – برای ھمه مردم! خدا از روی
لطف و مرحمت خود با ما به روشنی در چارچوب تاريخی و فرھنگی سخن گفته است .خدا
واقعيت را پنھان نمی کند – او مايل است ما بفھميم .ازين رو کتاب مقدس بايد با در نظر گرفتن
زمان خود آن ،و نه زمان ما تفسير گردد .کتاب مقدس نبايد برای ما مفھومی داشته باشد که ھرگز
برای آنانيکه در ابتدا آنرا می خواندند يا می شنيدند ،آن مفھوم را نداشته است .کالم خدا برای ذھن
فرد عادی قابل درک است و شکل ھا و اسلوب ھای تفھيم و تفاھم معمول مردم را بکار ميگيرد.
من ايمان دارم کتابمقدس پيام و ھدف يگانه دارد .با خود متضاد و مغاير نيست  -اگر چه قسمتھايی
ج.
از آن مشـکل ھستند و در ظاھــر متـفاوت ،اما درواقـع ھـمخـوان می باشنـد .بـنـا بـرايـن ،بھتـريـن
مفسـر کتاب مقدس ،خود کتاب مقدس است.
من ايمان دارم که ھر بخش کتاب مقدس )به استثناء پيشگوييھا( دارای يک مفھوم و تنھا يک مفھوم
د.
است که بر پايه مقصود نويسنده اصلی و وحی يافته می باشد .گرچه ھرگز نمی توانيم مطلقا ً
مطمئن باشيم مقصود نويسنده اصلی را ميدانيم ،بسياری از شاخص ھا ،نشانگر آن می باشند:
 .١ژانر )نوع ادبی( انتخابی برای ارائه پيام
 .٢زمينه تاريخی و /يا موقعيت خاص که موجب نوشتن گرديد
 .٣چارچوب ادبی کل کتاب و نيز ھر واحد ادبی
 .۴طرح متن )طرح کلی( واحد ھای ادبی ،آنطور که با تمامی پيام ارتباط پيدا می کنند
 .۵خصيصه ھای دستوری ويژه که برای بيان پيام بکاررفته اند
 .٦واژه ھای انتخابی برای ارائه پيام
 .٧بخش ھای پارالل )مشابه(
مطالعۀ ھريک از اين موارد ،موضوع مطالعۀ ما از يک بخش ميگردد .پيش از آنکه اسلوب خود را
برای مطالعه صحيح کتاب مقدس توضيح دھم ،اجازه بدھيد برخی روش ھای نامناسب کاربردی امروز را
توصيف نمايم  -روش ھايی که اينقدر باعث گوناگونی در تفسيرھا شده اند و در نتيجه بايد از آنھا دوری نمود:
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 .IIروش ھـای نـا منـا سـب
ب کتاب مقدس ،و استفاده از ھر جمله ،بند ،يا حتی واژه ھا به عنوان
الف .ناديده گرفتن چارچوب ادبی کت ِ
اظھاريه ھای واقعيت که ربطی به منظور نويسنده يا متن کلی تر آن ندارد .اينکار را معموالً »اثبات
عقيده خود توسط آيات« می گويند.
ب .ناديده گرفتن زمينه تاريخی کتب ،بوسيله جانشين کردن زمينه تاريخی انگار شده ای که شواھد آن
درخود متن بسيار کم است يا اصالَ در آن وجود ندارد.
ج .ناديده گرفتن زمينه تاريخی کتب و خواندن کتاب مقدس بعنوان روزنامه صبح شھر که در مرحله
اول برای افراد مسيحی امروزی نگاشته شده باشد.
د .ناديده گرفتن زمينه تاريخی کتب بوسيله مجازی ساختن متن و تبديل آن به يک پيام فلسفی /الھياتی
که ھيچ ارتباطی با شنوندگان اوليه و مقصود نويسنده اصلی ندارد.
ه .ناديده گرفتن پيام اصلی بوسيله جانشين کردن نظام الھياتی خود شخص ،يا آموزه مورد عالقه اش،
يا مسائل مورد بحث زمان او که ربطی به مقصود نويسنده اصلی و پيام اظھار شده ندارند .اين پديده
اغلب پس از آنکه قرائت کتاب مقدس در ابتدا بعنوان اثبات اقتدار گوينده انجام گرفته است ،اتفاق
واکنش خواننده« )تفسير بر مبنای » متن برای من چه مفھومی دارد«( می
می افتد .معموالَ اين را »
ِ
نامند.
حد اقل سه جزء مرتبط در تمامی ارتباطات نوشتاری بشر ديده ميشوند:
دريافـت
مقصـود
مـتـن
_______ نويسنـده
___________________________________________ کنندگان
نوشته
اصلی
اوليه
در گذشته روش ھای مختلف مطالعه بر روی يکی از ين سه جزء متمرکز می شده اند .اما برای تأييد
حقيقی الھام منحصر بفرد کتاب مقدس ،يک نمودار تغيير يافته مناسب تر می باشد:
روح
القدس

متون خطی
متفاوت

ايمانداران
زمان ھای
بعد

مقصـود
_____________________________________________
مـتـن
نويسنـده
نوشته
اوليه

دريافت
کنندگان
اوليه

در واقع ھر سه جزء بايد در فرايند تفسير گنجانده شوند .به مقصود راست آزمايی ،تفسير من متمرکز بر
دو جزء اول می باشد :نويسنده اصلی و متن .اين احتماال عکس العمل من در برابر راه ھای اشتباھی است
که مشاھده کرده ام (١) :مجازی ساختن يا روحانی ساختن متن ھا و ) (٢تفسيربر مبنای »واکنش خواننده«
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)برای من چه مفھومی دارد( .راه ھای اشتباه ممکن است در ھر مرحله ديده شوند .ما ھمواره بايد در سنجش
محرک ھا ،پيش داوری ھا ،اسلوب ھا ،و کاربردھامان کوشا باشيم .اما چگونه آنھا را بسنجيم ،اگرھيچگونه
مرزھا ،محدوديت ھا ،شروط و موازينی برای اينکار وجود ندارند؟ درينجاست که منظور نويسنده و ساختار
متن ،تعدادی موازين در اختيارم ميگذارند تا بتوان پھنه تفسير ھای ممکنه صحيح را محدوديت بخشيد.
در پرتو اسلوب ھای نامتناسب مذکور در مطالعه ،چه روش ھای ممکنه ای برای مطالعه و تفسير صحيح
کتاب مقدس ھستند که تا اندازه ای راست آزمايی وھمخوانی را فراھم ميکنند؟
 .IIIروش ھای ممکنه برای مطالعه صحيح کتاب مقدس
درين مقطع اسلوب ھای منحصر به فردی را مورد بحث قرار نميدھم که برای تفسير ژانر ھای ادبی
خاص بکار ميروند ،بلکه به اصول عمومی علم تفسير)ھرمنوتيک( می پردازم که برای ھمه گونه متون کتاب
مقدس مصداق دارند .کتاب ارزنده ای درباره روش ھای تفسير ژانرھای خاص ،کتاب »چگونه کتاب مقدس
را درست درک کنيم« نوشته استادان »گـُـردون فـی« و »داگالس استوارت« به انتشار »زان ِدر َون« ميباشد.
متدولوژی من ابتدا بر خواننده متمرکز است که اجازه ميدھد روح القدس کتاب مقدس را از طريق چھار
دوره مطالعه شخصی تنوير و روشن نمايد .اينکار ،روح القدس و متن و خواننده را در درجه اول قرار ميدھد
نه درجه دوم .اين روش ھمچنين خواننده را از تأثير نامتناسب مفسران محفوظ ميدارد .شنيده ام که ميگويند:
"کتاب مقدس ،کتب تفسيری را خيلی روشن ميسازد ".مقصود ازين گفتار ،کم ارزش شمردن کمک ھای
مطالعات نيست بلکه استدعايی است برای استفاده از آنھا در زمان متناسب.
ما بايد بتوانيم از روی خود متن بر تفسير خود صحه بگذاريم .پنج مورد ،راست آزمايی حداقل محدودی
را ممکن ميسازند:
 .١نکات ذيل در مورد نويسنده اصلی:
الف .زمينه تاريخی او
ب .چارچوب ادبی
 .٢گزينه نويسنده اوليه در:
الف .ساختارھای دستوری )ترکيب جمله(
ب .کاربرد واژه ھای معاصر
ج .ژانر
 .٣درک ما از متناسب بود ِن
الف .بخش ھای پارالل و مشابه کتاب مقدس که مربوط می باشند
ما بايد بتوانيم داليل و منطقی را که مبنای تفسيرات ما ھستند ارائه کنيم .کتاب مقدس تنھا منبع ما برای
ايمان و کاربرد است .متأسفانه مسيحيان دراين که کتاب مقدس چه تعاليم و تأييداتی دارد اغلب توافق ندارند.
اگر ادعا کنيم کتاب مقدس الھامی است و درعين حال ايمانداران نتوانند در مورد تعاليم و الزامات آن به توافق
برسند ،خودمان را دچار شکست کرده ايم.
چھار دوره مطالعه طراحی شده اند تا بينش ھای تفسيری ذيل را فراھم کنند:
الف .دوره اول مطالعه
xi

 .١کتاب را در يک نشست بخوانيد .يک مرتبه ديگر آنرا در ترجمه متفاوتی بخوانيد – که بھتر
است تئوری ترجمه آن متفاوت باشد:
 ١٫١ترجمه تحت اللفظی )(NRSV, NASB, NKJV
 ١٫٢ترجمه معادل پويا )(JB,TEV
 ١٫٣ترجمه تفسيری )»کتاب مقدس ترجمه تفسيری«» ،کتاب مقدس تفصيلی«(
 .٢بدنبال ھدف محوری کل نوشته بگرديد .مضمون )تم( آنرا مشخص کنيد.
 .٣در صورت امکان مشخص کنيد کدام واحد ادبی ،فصل ،پاراگراف يا جمله است که بروشنی
اين مقصود يا تم اصلی را بيان ميکند.
 .۴ژانر ادبی مقدم را شناسايی کنيد:
 ١٫۴عھد عتيق
 ١٫۴٫١داستانسرايی عبری
 ١٫۴٫٢شعر عبری )ادبيات حکمت ،مزمور(
 ١٫۴٫٣نبوت عبری )نظم ،نثر(
 ١٫۴٫۴قوانين درشريعت
 ٢٫۴عھد جديد
 ٢٫۴٫١داستانسرايی ھا )اناجيل ،اعمال رسوالن(
 ٢٫۴٫٢مثال ھا )اناجيل(
 ٢٫۴٫٣نامه ھا /رساله ھا
 ٢٫۴٫۴ادبيات مکاشفه ای
ب .دوره دوم مطالعه
 .١کتاب را دوباره کامال بخوانيد و عناوين اصلی يا موضوعات را يافته و مشخص نماييد.
 .٢عناوين اصلی را بصورت طرح کلی در آوريد و در جمله ای ساده و مختصرمحتوی آنھا را
توضيح دھيد.
» .٣جمله حاوی مقصود« و »طرح کلی عمومی« خود را با استفاده از کمک ھای مطالعات،
بازنگری کنيد.
ج .دوره سوم مطالعه
کتاب را دوباره کامال بخوانيد ،با اين ھدف که زمينه تاريخی و موقعيت خاصی که باعث
.١
ب کتاب مقدس شناسايی کنيد.
نوشتن آن شده است را در خود کتا ِ
ب کتاب مقدس ذکر شده اند فھرست کنيد.
.٢
موارد تاريخی را که در کتا ِ
 ٢٫١نويسنده
 ٢٫٢تاريخ
 ٢٫٣دريافت کنندگان
 ٢٫۴دليل خاص برای نوشتن
 ٢٫۵جنبه ھای زمينه فرھنگی که به ھدف اين نوشته مربوط می باشند
 ٢٫٦اشارات به اشخاص و رويداد ھای تاريخی
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.٣

.۴

ب کتاب مقدس که داريد تفسير ميکنيد ،طرح کلی تان را به صورت
برای آن بخش کتا ِ
پاراگراف درآوريد .ھميشه »واحد ادبی« را مشخص کرده ،به صورت طرح کلی درآوريد.
اين می تواند چند فصل يا چند پاراگراف باشد .بدينوسيله می توانيد منطق و »طراحی متن«
نويسنده اصلی را دنبال کنيد.
زمينه تاريخی تان را با استفاده از »کمک ھای مطالعات« بازنگری کنيد.

د .دوره چھارم مطالعه
»واحد ادبی« خاص را دوباره در چند ترجمه بخوانيد
.١
 ١٫١ترجمه کلمه به کلمه )(NRSV,NASB,NKJV
 ١٫٢ترجمه معادل پويا )(JB,TEV
 ١٫٣ترجمه تفسيری )»کتاب مقدس ترجمه تفسيری«» ،کتاب مقدس تفصيلی«(
.٢

.٣

.۴

.۵

ساختار ھای ادبی يا گرامری رابيابيد
 ٢٫١عبارات تکرار شده ،افس ١٣ ، ١٢ ، ٦ :١
 ٢٫٢ساختارھای دستوری مکرر ،روم ٣١ :٨
 ٢٫٣مفاھيم مغاير
موارد زير را فھرست کنيد
 ٣٫١کلمات مھم
 ٣٫٢کلمات غير معمول
 ٣٫٣ساختار ھای مھم دستوری
 ٣٫۴کلمات ،بند ھا ،و جمالت بسيار مشکل
بخش ھای پارالل ]مشابه[ مربوط را در کتاب مقدس بيابيد
 ۴٫١روشن ترين مجموعه آيات تعليمی را در مورد موضوع خود بيابيد ،از طريق:
 ۴٫١٫١کتاب ھای »الھيات نظام مند«
 ۴٫١٫٢کتابمقدسھای مخصوص مراجعات ]دارای ليست ھایرجوع به آيات و
بخش ھای مربوطه[
 ۴٫١٫٣کشف اآليات
 ۴٫٢در داخل موضوع تان» ،دوگانگی متناقض« احتمالی ]دو مفھوم بظاھر متضاد و در
واقع ھمخوان[ را بيابيد .بسياری از حقايق کتاب مقدس بصورت »دوگانگی
ديالکتيکی« ]دو مفھوم بظاھر متضاد اما در اصل سازگار و واحد[ معرفی شده اند؛
بسياری از اختالفات فرقه ای ازين سرچشمه ميگيرند که افراد از روی نيمی ازين
مفاھيم دوگانه و پر تنش در کتاب مقدس برای »اثبات عقيده خود توسط آيات« استفاده
ميکنند .تمامی کتاب مقدس الھام شده است ،و ما بايد پيام کامل آنرا بجوييم تا برای
تفسير خود ،توازن و تعديل کتاب مقدسی ارائه دھيم.
 ۴٫٣پارالل ھا را در ھمان کتاب يا نوشته ھای ھمان نويسنده يا ھمان »ژانر« بيابيد؛ کتاب
مقدس بھترين مفسر خود است زيرا يک نويسنده دارد که روح القدس می باشد.
برای بازبينی مشاھدات خود از زمينه و موقعيت تاريخی ،از »کمک ھای مطالعات« بھره
بگيريد.
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کتاب مقدس ھای دارای راھنمای مطالعات
دائره المعارف ،کتاب ھای راھنما ،و فرھنگ لغات کتاب مقدس
پيشگفتارھای کتاب مقدس
تفسيرھای کتاب مقدس )درين مرحله مطالعه خود ،بگذاريد جوامع ايمانداران مسيحی
گذشته و حال ،مطالعه شخصی شما را ياری و تصحيح کنند(.

 .IVکا ربـرد تفـسـيـر کـتـاب مقـدس
درينجا به کاربرد می پردازيم .شما با صرف وقت کوشيده ايد تا متن را مطابق زمينۀ اصلی و اوليۀ آن
درک کنيد .اکنون بايد آنرا در زندگی و فرھنگ خود بکار بگيريد .من اقتدار کتاب مقدس را به اين صورت
تعريف می کنم" :استنباط آنچه نويسنده اصلی به عصر خود ميگفت ،و بکار گيری آن واقعيت در زمان ما".
پس از آنکه قصد نويسنده اصلی ،ھم از لحاظ زمان و ھم منطق آن تفسير گردد ،کاربرد بايد انجام شود.
ما نمی توانيم يک بخش کتاب مقدس را در زمان خود بکار بگيريم مگر آنکه بدانيم برای عصر خود چه
ميگفته است .يک بخش کتاب مقدس نبايد معنايی بدھد که پيشتر ھرگز آن معنا را نداشته است!
»طرح کلی« مشروح شما ،بصورت پاراگراف ھا) ،دوره مطالعه شماره  (٣راھنمای شما خواھد بود.
کاربرد بايد در سطح پاراگراف ھا انجام شود نه کلمات .کلمات فقط در چارچوب متن معنا دارند؛ بند ھا تنھا
در چھارچوب متن معنا دارند؛ جمالت تنھا در چارچوب متن معنا دارند .در فرايند تفسير ،تنھا شخص الھام
يافته ای که دست اندر کار می باشد نويسنده اصلی است .ما صرفا ً از او ،بوسيله روشن سازی و تنوير روح
القدس ،پيروی ميکنيم .اما تنوير ،الھام نيست .برای گفتن "خداوند چنين می فرمايد" ،بايد پايبند قصد نويسنده
اصلی باشيم .کاربرد بايد دقيقا ً مربوط به مقصود عمومی کل نوشته ،واحد ادبی بخصوص ،و بسط انديشه در
سطح پاراگراف باشد.
اجازه ندھيد مسائل روز ،کتاب مقدس را تفسير کنند؛ بگذاريد کتاب مقدس سخن بگويد! برای اينکار ممکن
است الزم باشد اصولی را از متن نتيجه گيری کنيم – اين زمانی صحت دارد که »اصل« در متن باشد.
متأسفانه بسياری از اوقات ،اصول ما فقط اصول "خودمان" ھستند  -نه اصول متن.
در کاربرد کتاب مقدس )بجز در مورد نبوت( مھم است بياد داشته باشيم برای يک متن خاص کتاب
مقدس ،يک معنا و تنھا ھمان يک معنا مصداق دارد .آن معنا به قصد نويسنده اصلی مرتبط است که در باره
بحران يا نيازی در زمان خود سخن گفته است .ازين يک معنا ميتوان کاربردھای ممکنه فراوانی را برگرفت.
کاربرد بر پايه نيازھای دريافت کنندگان خواھد بود ،اما بايد به مفھوم نويسنده اصلی ارتباط داده شود.
 .Vجـنبـه روحـانی تـفـسيـر
تا اينجا درباره فرايند منطقی و متنی در تفسيرکردن و در کاربرد صحبت کرده ام .اجازه بدھيد اکنون
مختصراً جنبه روحانی تفسير را مورد بحث قرار دھم .اين ليست نکات مھم ،برای من مفيد بوده است:
الف .برای کمک روح القدس دعا کنيد )م.ک ١ .قرنتيان .(١٦ :٢ – ٢٦ :١
ب .دعا کنيد خدا شما را ببخشد و از گناھانی که به آنھا واقف ھستيد پاک سازد ١) .يوحنا .(٩ :١
ج .برای اشتياق بيشتر در شناخت خدا دعا کنيد )م .ک .مزا  ١۴-٧ :١٩؛  ١ :۴٢به بعد؛  ١ :١١٩به
بعد(.
د .ھر بينش جديد تان را بالفاصله در زندگی خود بکار ببنديد.
ه .فروتن و آموزش پذير باقی بمانيد.
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کار بسيار مشکلی است که توازن بين فرايند منطقی ،و ھدايت روحانی روح القدس را بتوان حفظ نمود.
نقل قول ھای ذيل بمن کمک کرده اند توازن بين اين دو را بيابم:
الف .برداشت از »جيمز و .ساير« در کتاب » پيچاندن کتاب مقدس« ،صفحات :١٨-١٧
ت مبنا بر
"تنوير به اذھان قوم خدا می آيد – نه صرفا ً اشخاص بلند مرتبه روحانی .در مسيحي ِ
کتاب مقدس ،طبقه گورو ]اساتيد معنوی[ يا اشراقيون ]اشخاصی که بدون استدالل منطقی و فقط از
روی نيروی ذھنی حقيقت را کشف ميکنند[ و کسانی وجود ندارند که تمامی تفسير ھای قابل قبول
بايد از طريق آنھا بدست آيد .پس با اينکه روح القدس عطايای مخصوص حکمت ،معرفت و
بصيرت روحانی را ميدھد ،اينکار را به اين مسيحيان دارای عطايا واگذار نکرده است که فقط آنھا
مرجع تفسير کالم او باشند .ھر يک از افراد قوم خدا مسئول ھستند با ارجاع به کتاب مقدس،
بياموزند ،قضاوت کنند و تميز دھند ،زيرا کتاب مقدس مرجع برتر حتی نسبت به کسانی است که
خدا به آنان توانائيھای خاص بخشيده است .در خالصه ،فرض من در سراسر کتاب بر اين است که
کتاب مقدس ،مکاشفه حقيقی خدا به تمامی بشر است ،و اينکه کتاب مقدس برای ما مرجع اقتدار
نھائی در تمام مواردی است که در بارۀ آنھا سخن می گويد ،نيز کتاب مقدس يک معمای مبھم
نيست ،بلکه افراد عادی از ھر فرھنگی می توانند آنرا به اندازه کافی درک کنند".
ب .در مورد »کرکگارد« ،مطابق »برنارد َرم« در کتاب او به نام » تفسير کتاب مقدس از ديدگاه
پروتستان« صفحه :٧۵
به گفته کرکگارد ،مطالعه دستوری ،واژه ای و تاريخی کتاب مقدس الزم بود ،اما از لحاظ
مطالعه حقيقی کتاب مقدس ،مرحله مقدماتی بشمار ميآمد" .برای مطالعه کتاب مقدس به عنوان
»کالم خدا« ،بايد آنرا با قلبی پر شور ،با تمام حواس ،با انتظاری مشتاقانه ،و در حال مکالمه با
خداوند ،خواند .مطالعه کتابمقدس بدون تفکر و توجه به آن ،يا بصورت کتاب درسی ،يا برای انجام
شغل ،مطالعه آن به عنوان کالم خدا محسوب نمی شود .وقتی کسی کتاب مقدس را طوری بخواند
که نامه عاشقانه را ميخوانند ،آنگاه آنرا بعنوان کالم خدا خوانده است".
ج » .اچ .اچ .راولی « در کتاب » مطرح بودن کتاب مقدس « صفحه :١٩
درک کتاب مقدس تنھا به صورت عقالنی ،ھر قدر ھم که کامل باشد ،ھرگز نمی تواند ھمه
گنجينه ھای آنرا ازآن خود سازد .اينگونه فھم ،ناچيز به شمار نمی آيد چون برای استنباط کامل
ضروری است .اما بايد به درک
روحانی اين کتاب منتھی گردد تا کامل باشد.
روحانی گنجينه ھای
ِ
ِ
و برای آن درک روحانی ،چيزی بيشتر از ھوشياری عقالنی الزم است .موضوعھای روحانی با
بينش روحانی دريافت ميشوند و دانشجوی کتاب مقدس نيازمند طرز فکری پذيرنده از لحاظ
روحانی ،و اشتياقی برای يافتن خدا است تا خود را به او تسليم کند .درين صورت او می تواند از
مطالعه علمی خود فراتر رفته ،به ميراث غنی تر اين کتاب که بزرگترين کتابھا است دست يابد".
 .VIروش اين کتاب تفسير

ب تفسير برای راھنمايی مطالعات به راه ھای ذيل برای کمک به رويه ھای تفسيری شما تنظيم شده:
کتا ِ
الف .طرح کلی مختصر تاريخی ،معرف ھر کتاب است .پس از آنکه »مرحله مطالعه شماره  «٣را
انجام داده ايد ،به اين اطالعات رجوع کنيد.
ب .بينش ھای متنی در ابتدای ھر فصل قرار دارند .اين به شما کمک ميکند به بينيد واحد ادبی چه
ساختاری دارد.
ج .در ابتدای ھر فصل يا ھر واحد ادبی عمده ،تقسيم بندی پاراگراف ھا و عنوان ھای توصيفی آنھا از
چند ترجمه جديد ارائه گرديده اند:
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 .١متن يونانی انجمن متحد کتاب مقدس ،ويراست تجديد نظر شده ) (UBS4
 .٢کتاب مقدس استاندارد آمريکايی ترجمه جديد ،بروز آورده شده در سال (NASB) ١٩٩۵
 .٣کتاب مقدس پادشاه جيمز ترجمه جديد )(NKJV
 .۴ترجمه جديد تجديد نظر شده استاندارد )(NRSV
 .۵ترجمه انگليسی امروز )(TEV
 .٦کتاب مقدس اورشليم )(JB
تقسيم بندی پاراگراف ھا الھام نشده اند .آنھا بايد از روی چارچوب متن محقق شوند .بوسيله مقايسه
چند ترجمه معاصرکه از تئوريھای متفاوت ترجمه و ديدگاه ھای مختلف علم الھی می باشند ،می
توانيم ساختار گمان شده تفکر نويسنده اصلی را تجزيه و تحليل کنيم .ھر پاراگراف )بند( دارای
يک حقيقت اعظم است که به آن »جمله اصلی« يا »ايده محوری متن« می گويند .اين تفکر يکی
کننده ،راه تفسير صحيح تاريخی و دستوری می باشد .شخص ھرگز نبايد تفسير يا موعظه يا
تدريس خود را بر پايه ای کمتر از يک پاراگراف انجام دھد! ھمچنين بياد داشته باشيد که ھر
پاراگراف با پاراگراف ھای اطرافش مرتبط است .به اين دليل است که »طرح کلی« تمام کتاب
بصورت پاراگراف بندی اينقدر مھم است .ما بايد بتوانيم ترتيب و توالی منطقی مطلبی را که مورد
بحث نويسنده الھام يافته و اصلی است دريافت کنيم.
د .ترتيب يادداشت ھای »باب« ]نويسنده کتاب[ مطابق روش تفسيری آيه به آيه است .با اين روش
مجبور می شويم از انديشه نويسنده اصلی پيروی کنيم .يادداشت ھا از چند جنبه مختلف اطالعات
فراھم ميکنند:
 .١چارچوب ادبی
 .٢بينش ھای تاريخی و فرھنگی
 .٣اطالعات دستوری
 .۴مطالعات واژه ای
 .۵بخش ھای پارالل ]مشابه[ مربوطه
ب تفسير ،متن درج شدۀ ترجمه استاندارد آمريکايی جديد )بروز آمده در
ه .در بعضی مقطع ھای کتا ِ
 (١٩٩۵بوسيله چند ترجمه معاصر ديگر تکميل خواھد شد:
 .١کتاب مقدس پادشاه جيمز ترجمه جديد ) (NKJVکه مطابق پيرو متن نسخه ھای خطی »متن
دريافتی« می باشد.
کتابمقدس ترجمه
 .٢ترجمه جديد تجديد نظر شده استاندارد ) (NRSVکه بازنگری کلمه به کلمه
ِ
استاندارد تجديد نظر شده توسط شورای ملی کليسا ھا می باشد.
معادل پويا« توسط انجمن کتب مقدسه آمريکا است.
 .٣ترجمه انگليسی امروز ) (TEVکه ترجمه »
ِ
معادل پويا« کاتوليک
مبنای ترجمۀ »
 .۴کتاب مقدس اورشليم ) (JBکه ترجمه ای انگليسی است بر
ِ
ِ
فرانسوی.
و .برای کسانی که به زبان يونانی آشنا نيستند ،مقايسه ترجمه ھای انگليسی به تشخيص مسائل در متن
کمک ميکند:
 .١تفاوت ھا در متون خطی
 .٢معانی جانشين واژه ھا
 .٣متن ھا و ساختار مشکل دستوری
 .۴متن ھای دارای چند معنی
xvi

اگر چه ترجمه ھای انگليسی نمی توانند اين مسائل را حل کنند ،آنھا را برای مطالعه بيشتر و کامل
تر مورد نظر قرار می دھند.
ز .در پايان ھر فصل سئواالت مربوطه برای گفتگو فراھم شده اند و درين سئواالت سعی شده است
مسائل عمده تفسيری آن فصل مورد نظر قرار بگيرند.

xvii

نـامــۀ پــولــس
بـــه
رومــيــان

پـيـشـگـفـتـار رومــيــان
١

بـيانـيـهھـای سـر آغــا ز
الف .کتاب روميان نظام مند ترين و منطقی ترين کتاب پولس رسول درباره آموزه ھای مسيحيت می
باشد .از آنجا که اوضاع روم برآن اثر داشته اند ،نوشتار»رويدادی« بشمار ميرود .يک پيشامد
پولس را برآن داشت اين نامه را بنويسد .اما در ميان تمامی نوشته ھای پولس ،اين کتاب بی طرفانه
ترين آنھاست ،زيرا روش مواجھه پولس با مسئله )احتماال حسادت بين رھبران يھودی و غير
يھودی) ،م .ک (١٣ :١۵ -١ :١۴ .بيان صريح انجيل و مفاھيم آن برای زندگی روزانه بود.
ب .بيان پولس از انجيل در » روميان « ،بر روی زندگی کليسا در ھمه قرون تأثير بسزايی داشته است:
 .١آگوستين قديس در  ٣٨٦ميالدی با خواندن » روميان «  ١۴-١٣ :١٣به مسيحيت گرويد.
 ٢٫در سال  ١۵١٣ميالدی درک » مارتين لوتر« در مورد نجات ،دچار تحولی بزرگ گرديد
زيرا مزمور  ١ :٣١را با روميان  ١٧ :١مقايسه نمود) .م .ک .حبقوق (۴ :٢
 ٣٫در سال  ١٧٣٨ميالدی ،يکروز که گذر »جان وسلی« از برابر گردھمايی »منونايت« ھا در
لندن افتاده بود ،به مسيحيت گرويد زيرا موعظه »لوتر« را در باره پيشگفتار روميان که
قرائت ميکردند شنيد ،چون از قضا آن روز واعظی که قرار بوده صحبت کند پيدايش نشده
بود!
ج .شناخت » روميان « ،شناخت مسيحيت است .اين نامه ،زندگی و تعاليم مسيح را به صورت واقعيت
ھای بنيادی برای تمامی قرون کليسا تشکل می دھد .مارتين لوتر درباره آن چنين گفت" :کتاب
اصلی در عھد جديد و کتابی که مطلقا ً به انجيل پرداخته است!"
نــويــسـنــده
نويسنده يقينا ً پولس بوده است .سالم و تھنيت معمول او در  ١ :١ديده ميشود .توافق عمده بر اين است که
»خار در جسم« پولس ،ديد ضعيف چشم او بوده است .بنابراين او عمالً اين نامه را ننوشته ،بلکه از کاتبی
بنام »ترتيوس« استفاده کرده است )م .ک.(٢٢ :١٦ .
تـاريـخ تـألـيـف
الف .تاريخ احتمالی تأليف کتاب روميان  ۵٨-۵٦ميالدی است .اين يکی از معدود کتابھای عھد جديد
است که تاريخ آنرا ميتوان تقريبا ً به تدقيق مشخص کرد .اينکار با مقايسه اعمال  ٢ :٢٠به بعد ،و
روميان  ١٧ :١۵به بعد  ،انجام ميشود .کتاب روميان احتماالً در شھر»قرنتس« در اواخر سفر سوم
بشارتی پولس نوشته شده ،پيش از آنکه پولس از آنجا به اورشليم برود.
ب .گاه نگاری ممکنه نوشته ھای پولس مطابق »اف .اف .بروس« و»موری ھريس« با اقتباس ھای
جزئی.
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کتاب

تاريخ

محل تأليف

۴٨
۵٠
۵٠
۵۵
۵٦
۵٧

انطاکيه سوريه
قرنتس
قرنتس
افسس
مکادونيه
قرنتس

 .١غالطيان
 ١ .٢تسالونيکيان
 ٢ .٣تسالونيکيان
 ١ .۴قرنتيان
 ٢ .۵قرنتيان
 .٦روميان
 .١٠-.٧نامه ھا از زندان
اوايل دھه ٦٠
کولسيان
اوايل دھه ٦٠
افسسيان
اوايل دھه ٦٠
فليمون
اواخر ٦٣-٦٢
فيليپيان
 .١٣-.١١سفر چھارم بشارتی
) ٦٣يا ديرتر
 ١تيموتاوس
 ٦٣اما پيش از
تيطس
 ٦۴ميالدی(
 ٢تيموتاوس

ارتباط با کتاب اعمال
٢٨ :١۴؛ ٢ :١۵
۵ :١٨
٢٠ :١٩
٢ :٢٠
٣ :٢٠

روم
٣١ - ٣٠ :٢٨
مکادونيه
افسس )؟(
روم

دريافت کنندگان
در نامه ذکر شده است که مقصد آن روم می باشد .ما نميدانيم چه کسانی بنياد کليسا را در روم گذاشتند:
الف .احتمال دارد تعدادی از کسانی بوده اند که در روز پنطيکاست از اورشليم ديدن ميکردند و ايمان
آوردند و به شھر خود بازگشتند تا کليسا بنا کنند )م .ک .اعمال .(١٠ :٢
ب.

احتمال دارد شاگردانی بوده اند که پس از مرگ استيفان از آزارھا در اورشليم فرار کرده بودند )م.
ک .اعمال .(۴ :٨

ج.

احتمال دارد کسانی بوده اند که در نتيجه سفرھای بشارتی پولس ايمان آورده ،به روم رفته بودند.
پولس ھرگز به ديدار اين کليسا نرفته بود ،اما مشتاق اينکار بود )م .ک .اعمال  .(٢١ :١٩او در
آنجا دوستان بسياری داشت )م .ک .روم (١٦
ظاھراً برنامه او اين بود پس از آنکه با »ھديه محبت« به اورشليم سفر کند سر راه اسپانيا از
روم ديدن نمايد )م .ک .روميان  (٢٨ :١۵پولس احساس ميکرد خدمت او در شرق مديترانه پايان
يافته است .او بدنبال عرصه ھای جديد بود )م .ک .(٢٨ ،٢٣-٢٠ :١۵ .ظاھراً کسی که نامه
پولس در يونان را به روم برد می تواند فيبی خادمه کليسا که به آنجا سفر ميکرده باشد )م .ک:١٦ .
 .(١چرا اين نامه که در قرن اول ،در پس کوچه ھای قرنتس توسط يک خيمه دوز عبرانی نوشته
شده ،اينقدر پر ارزش است؟ ماتين لوتر آنرا "کتاب اصلی در عھد جديد و کتابی که مطلقا ً به انجيل
پرداخته است" ذکر کرده است .اھميت اين کتاب درين واقعيت يافت ميشود که توصيف مشروحی
است از انجيل توسط يک عالِم عبرانی مسيحی شده ،بنام سولس ترسوسی که فراخوانده شده بود تا
رسول غير يھوديان باشد .تأثير مسائل خاص محلی در اکثر نامه ھای پولس قويا ً ديده ميشوند ،ولی
در »روميان« چنين نيست .اين کتاب ،ايمان يک رسول را با روشی نظام مند بيان کرده است.
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ای ھم ايمان مسيحی ،توجه کرده بودی که اکثر واژه ھای تخصصی که امروزه برای تعريف
"ايمان" بکار ميروند )"پارسا شمردن"" ،برای کسی محسوب کردن"" ،فرزند خواندگی" ،و "تقديس"(
از کتاب روميان برگرفته شده اند؟ اين کتاب از لحاظ علم الھی ،بسط حقايق »غالطيان« است.
حال که با ھم در جستجوی اراده خدا برای زندگی ھای امروز خود می باشيم ،دعا کنيد خدا اين
نامۀ عالی و شگفت انگيز را برای شما روشن سازد!
مــقــصــود
الف .تقاضای کمک برای سفر بشارتی اش به اسپانيا .پولس معتقد بود کار رسالت او در شرق مديترانه
پايان يافته است )م .ک(٢٨ ،٢٣-٢٠ :١۵ .
ب.

داران يھودی وغير يھودی .احتماال اين نتيجه ی بيرون
رسيدگی به مسئله در کليسای روم بين ايمان
ِ
يھودی
رانده شدن تمامی يھوديان از روم و بازگشت بعدی آنان بود .در آن زمان رھبران غير
ِ
يھودی مسيحی شده بودند.
مسيحی ،جانشين رھبران
ِ

ج.

برای معرفی خود به کليسای روم .در اورشليم مخالفت شديدی نسبت به پولس از طرف يھوديانی
وجود داشت که خلوص نيت داشتند و به مسيحيت گرويده بودند )شورای اورشليم در اعمال ،(١۵
نيز از طرف يھوديان غير صميمی )يھودی گراھا درغالطيان و  ٢قرنتيان  (١٣-١٠ ،٣و از
طرف غير يھوديان )کولسيان ،افسسيان( که سعی ميکردند پيام انجيل را با تئوری ھا يا فلسفه ھای
مورد عالقه خود بياميزند )مثالً گنوستيسيزم(.

د.

ادعايی عليه پولس شده بود که او » نو آور« خطر ناکی است و دارد با بی پروايی به تعليمات عيسی
اضافه ميکند .کتاب روميان راھی برای او بود تا با استفاده از عھد عتيق و تعليمات عيسی
)اناجيل( ثابت کند انجيل او صحيح است و بدينوسيله از خود بطور نظام مند دفاع کند.

طرح کلی مختصر
الف .پيشگفتار )(١٧-١ :١
آغاز نامه )(٧-١ :١
 .١سالم ھای
ِ
 ١٫١نويسنده )(۵-١
 ١٫٢مقص ِد نامه ) ٧-٦الف(
 ١٫٣درود ) ٧ب(
 .٢مناسبت )(١۵-٨ :١
 .٣مضمون )(١٧-١٦ :١
ب.

احتياج به پارسايی الھی )(٢٠ :٣-١٨ :١
 .١انحطاط دنيای بی ايمانان )(٣٢-١٨ :١
 .٢ريا کاری يھوديان يا »معلمين اخالق« غير ايماندار )(١٦-١ :٢
 .٣داوری يھوديان )(٨ :٣-١٧ :٢
 .۴محکوميت ھمگان )(٢٠-٩ :٣
3

ج .پارسايی الھی چيست )(٣٩ :٨ -٢١ :٣
 .١پارسايی تنھا بوسيله ايمان )(٣١-٢١ :٣
 .٢پايه پارسايی :وعده خدا )(٢۵ -١ :۴
 ٢٫١وضعيت صحيح ابراھيم )(۵-١ :۴
 ٢٫٢داوود )(٨-٦ :۴
 ٢٫٣ارتباط ابراھيم با ختنه )(١٢-٩ :۴
 ٢٫۴وعده خدا به ابراھيم )(٢۵-١٣ :۴
 .٣دستيابی به پارسايی )(٢١-١ :۵
 ٣٫١جنبه ذھنی )احساسی( :محبت به کسی که استحقاق ندارد ،شادی بی نظير)(۵-١:۵
 ٣٫٢پايه عقالنی :محبت شگفت انگيز خدا )(١١-٦ :۵
شناسی« مسيح ]نمونه ای ازمسيح در عھد عتيق[ :گناه آدم ،راه چاره خدا
 ٣٫٣آدم» /نمونه
ِ
)(٢١-١٢ :۵
 .۴پارسايی الھی بايد پارسايی شخصی را نتيجه دھد )(٢۵ :٧-١ :٦
 ۴٫١نجات يافته از گناه )(١۴-١ :٦
 ١٫١٫۴يک اعتراض گمان شده )(٢-١ :٦
 ٢٫١٫۴معنای تعميد )(١۴-٣ :٦
 ۴٫٢بنده شيطان يا بنده خدا :انتخاب شما )(٢٣-١۵ :٦
بودن انسان )(٦-١ :٧
 ۴٫٣درقيد تعھد شريعت
ِ
 ۴٫۴شريعت نيکو است اما گناه مانع نيکويی ميگردد )(١۴-٧ :٧
 ۴٫۵جدال ابدی نيک و بد در دل ايماندار )(٢۵-١۵ :٧
 .۵نتايج قابل مشاھده پارسايی الھی )(٣٩-١ :٨
 ۵٫١زندگی در روح القدس )(١٧-١ :٨
 ۵٫٢فديه دادن خلقت )(٢۵-١٨ :٨
 ۵٫٣کمک ھميشگی روح القدس )(٣٠-٢٦ :٨
 ۵٫۴پيروزی قضايی »پارسا شمرده شدن توسط ايمان« )(٣٩-٣١ :٨
د .ھدف الھی برای تمامی بشر )(٣٢ :١١-١ :٩
 .١گزينش قوم اسراييل )(٣٣-١ :٩
 ١٫١وارثان حقيقی ايمان )(١٣-١ :٩
 ١٫٢حاکميت خدا)(٢٦-١۴ :٩
 ١٫٣نقشه جھانی خدا شامل غير يھوديان ميگردد )(٣٣-٢٧ :٩
 .٢نجات اسراييل )(٢١-١ :١٠
 ٢٫١پارسايی خدا در مقابل پارسايی آدميان )(١٣-١ :١٠
 ٢٫٢رحم و شفقت خدا الزم ميسازد افراد پيام او را برسانند – فراخوانی برای بشارت
جھانی )(١٨-١۴ :١٠
 ٢٫٣ادامه بی ايمانی قوم نسبت به مسيح )(٢١-١٩ :١٠
 .٣قصور قوم اسراييل )(٣٦-١ :١١
 ٣٫١باقيماندگان يھود )(١٠-١ :١١
 ٣٫٢غيرت يھود )(٢۴-١١ :١١
 ٣٫٣نابينايی موقت اسرائيل )(٣٢-٢۵ :١١
 ۴٫٣ابراز پر شور شکر گذاری پولس ) (٣٦-٣٣ :١١
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ه.

نتيجه ھديه » پارسايی الھی« )(١٣ :١۵ -١ :١٢
 .١فراخوانی به تقديس و تخصيص )(٢-١ :١٢
 .٢استفاده از عطايا )(٨-٣ :١٢
 .٣روابط ايمانداران با ايمانداران ديگر )(٢١-٩ :١٢
 .۴روابط با دولت )(٧-١ :١٣
 .۵روابط با ھمسايگان )(١٠-٨ :١٣
 .٦روابط با خداوند ما )(١۴-١١ :١٣
 .٧روابط با ساير اعضای کليسا )(١٢-١ :١۴
 .٨اثر ما بر ديگران )(٢٣-١٣ :١٢
 .٩روابط در شبيه مسيح بودن )(١٣-١ :١۵

و.

در خاتمه )(٣٣-١۴ :١۵
 .١برنامه ھای شخصی پولس )(٢٩-١۴ :١۵
 .٢تقاضاھای دعا )(٣٣-٣٠ :١۵

ز .تذکرات آخر )(٢٧-١ :١٦
 .١سالمھا )(٢۴-١ :١٦
 .٢دعای برکت در اختتام )(٢٧-٢۵ :١٦
دوره اول مـطــا لـعــه )به صفحات  xiو  xiiرجوع کنيد(
ب تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد ،به اين معنا که شما مسئول تفسير خود از کتاب مقدس
اين کتا ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در روشنايی که يافته ايم ،قدم برداريم .شما و کتاب مقدس و روح القدس ،در تفسير
اولويت داريد .نبايد از اين حق خود صرفنظر کرده ،آنرا به مفسر واگذار نماييد.
سراسر کتاب در کتاب مقدس را در يک نشست بخوانيد .مضمون محوری کل کتاب را با کلمات خود
بنويسيد.
 .١مضمون کل کتاب
 .٢نوع متن )ژانر /گونه ادبی(

دوره دوم مـطــا لـعــه )به صفحه  xiiرجوع کنيد(
ب تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد ،به اين معنا که شما مسئول تفسير خود از کتاب مقدس
اين کتا ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در روشنايی که يافته ايم قدم برداريم .شما و کتاب مقدس و روح القدس ،در تفسير
اولويت داريد .نبايد از اين حق خود صرفنظر کرده ،آنرا به مفسر واگذار نماييد.
سراسر کتاب در کتاب مقدس را برای بار دوم در يک نشست بخوانيد .موضوع ھای اصلی را بصورت
طرح کلی در بياوريد و موضوع را در يک جمله بيان کنيد.
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 .١موضوع اولين واحد ادبی
 .٢موضوع دومين واحد ادبی
 .٣موضوع سومين واحد ادبی
 .۴موضوع چھارمين واحد ادبی
 .۵و غيره
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رومــيـــان فــصــــل ١
تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد*
UBS۴

NRSV

NKJV

JB

TEV

سالم اول نامه

درودھا ،سالم ھای اول نامه

سالم اول نامه

سالم اول نامه

خطاب

٧-١ :١

٧-١ :١

٦ - ١ :١

١ :١

٢ - ١ :١

٦ - ٢ :١
٧-٣ :١
 ٧ :١الف

 ٧ :١الف

 ٧ :١ب

 ٧ :١ب

اشتياق پولس برای ديدن
روم

اشتياق برای ديدن روم

شکر گذاری

دعای شکر گذاری

شکر گذاری و دعا

١۵ – ٨ :١

١۵ – ٨ :١

١۵ – ٨ :١

١٢ – ٨ :١

١۵ - ٨ :١

قدرت انجيل

پارسايان بوسيله
زندگی ميکنند

١۵ -١٣ :١
مضمون نامه

قدرت انجيل

مضمون اظھار شده

١٧ -١٦ :١

١٧ -١٦ :١

١٧ -١٦ :١

١٧ -١٦ :١

١٧ -١٦ :١

تقصير انسانھا

غضب خدا بر نادرستی

داوری خدا نسبت به گناه

تقصير آدميان

غضب خدا بر بی دينان

٢٣ – ١٨ :١

٣٢ – ١٨ :١

٢٣ -١٨ :١

٢٣-١٨ :١

٢۵-١٨ :١

٢۵ -٢۴ :١

٢۵ -٢۴ :١

٢٧ -٢٦ :١

٢٧ -٢٦ :١

٢٧ -٢٦ :١

٣٢ -٢٨ :١

٣٢ -٢٨ :١

٣٢ - ٢٨ :١

٣٢ -٢۴ :١

ايمان

*اگرچه تقسيمات پاراگراف ھا وحی نشده اند ،اما آنھا کليد درک و پايبندی به مقصود نويسنده اصلی می باشند .ھريک از ترجمه ھای امروزی باب اول
را تقسيم و خالصه کرده اند .ھر پاراگراف يک عنوان ،واقعيت يا انديشه محوری دارد .ھر ترجمه مختلف ،آن عنوان را بطريق خاص خود خالصه ميکند .در
حاليکه متن را ميخوانيد ،از خود بپرسيد کدام ترجمه با درک شما از موضوع و تقسيمات آيه ھا ھماھنگ است.
در ھر فصل ،ابتدا بايد کتاب مقدس را بخوانيد و سعی کنيد موضوع ھا )پاراگراف ھا( ی آنرا مشخص کنيد .آن موقع درک خود را با ترجمه ھای
امروزی مقايسه نماييد .تنھا با درک مقصود نويسنده اصلی از طريق پيگيری منطق و طرز بيان اوست که می توان کتاب مقدس را حقيقتا ً درک کرد .تنھا
نويسنده اصلی الھام يافته است – خوانندگان به ھيچوجه حق ندارند پيام را تغيير دھند يا در آن تصرف کنند .خوانندگان کتاب مقدس مسئوليت دارند حقيقت الھام
شده را برای زمان خود بکار گرفته ،در زندگی خود آنرا عملی سازند.
توجه داشته باشيد تمامی کلمات تخصصی و مخففات در ضميمه ھای يک  ،دو  ،و سه توضيح کامل داده شده اند.
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دوره سوم مطالعه )رجوع شود به صفحه (xii

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب تفسير برای راھنمايی مطالعات می باشد ،به اين معنا که شما مسئول تفسير خود از کتاب
اين کتا ِ
مقدس می باشيد .ھر يک از ما بايد در پرتو نوری که در برابر ماست قدم بر داريم .شما ،کتاب مقدس ،و
روح القدس در تفسير اولويت داريد .اين حق را نبايد به يک مفسر واگذار کنيد.
باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھای اصلی را مشخص نماييد .تقسيمات موضوع ھای خود را
با پنج ترجمه جديد مقايسه نماييد .پاراگراف بندی ھا الھام نشده اند ،اما کليد فھم مقصود نويسنده اصلی می باشند،
که کار اصلی در تفسير است .ھر پاراگراف يک موضوع و فقط يک موضوع دارد.
 .١پاراگراف اول

 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴غيره
بينش ھا در چارچوبۀ متن
الف .آيات  ٧-١پيشگفتار نامه را تشکيل ميدھند .اين پيشگفتار از بين تمامی نامه ھای پولس ،طوالنی
ترين است .پولس ميخواست به کليسايی که شخصا ً او را نمی شناختند و احتماالً گفته ھای
منفی در مورد او شنيده بودند ،خود و الھيات خود را معرفی کند.
ب.

معمول نامه ھای يونانی و
آيات  ١٢-٨دعای آغازين شکر گذاری است .اين بطور عموم روش
ِ
بخصوص نوشته ھای پولس بود.

ج.

آيات  ١٧-١٦مضمون ) تم( کتاب را بازگو می کنند.

د.

آيات  ١٨تا  ٢٠ :٣اولين واحد ادبی و اولين نکته انجيل پولس را تشکـل می دھند؛ تمامی انسان
ھا گناه کرده اند و نياز به نجات دارند )م .ک .پيدا .(٣
 .١بی دينان بدون اخالقيات
 .٢بی دينان پيرو اخالقيات
 .٣يھوديان

ه.

روميان  ٢٠ :٣ -١٨ :١بازتاب پيدايش باب  ٣می باشد )جای تعجب است که معملين مذھبی
يھود درمورد منشاء گناه ،به اين متن توجھی ندارند بلکه به باب  ٦پيدايش( .بشريت برای
مشارکت با خدا و به شباھت خود خدا آفريده شد )م .ک .پيدايش  .(٢٧-٢٦ :١اما انسان کسب
8

دانايی و وعدۀ بدست آوردن اقتدار و برتری و تفوق را انتخاب کرد .در واقع ،انسان ھا بجای
خدا ،خود را انتخاب کردند )انسانگرايی ھمراه با بی خدايی(!
خدا اين بحران را خود اجازه داد ،يا حتی احتماال خود بوجود آورد .شبيه به خدا بودن يعنی
مسئول بودن ،جوابگو بودن از لحاظ اخالقی ،آزادی عمل داشتن ھمراه با عواقب آن .خدا انسان
ھا را بر پايه گزينه خود و نيزبر پايه گزينه آنھا ،تفکيک ميکند )رابطه معاھده ای(! خدا به آنھا
اجازه ميدھد
نفس خود را با تمام عواقب و عوارض آن انتخاب کنند .اين امر خدا را بشدت
ِ
اندوھگين می سازد )م .ک .پيدا  (٧ -۵ :٦اما انسان ھا عاملين آزاد اخالقی ھستند ،با تمامی حق
و حقوق و مسئوليت ھايی که اين موضوع به ھمراه دارد .عبارت مکرر "خدا آنھا را واگذاشت"
)م .ک (٢٨ ،٢٦ ،٢۴ :١ .پذيرش آن آزادی است ،نه طرد عمدی از طرف خدا .گزينه خدا اين
نبود .دنيای ما ،دنيايی نيست که خدا قصد داشت! )م .ک .پيدا ٢٢ :٣؛ (١٣ -١١ ،٧-۵ :٦
و.

خالصه  ٢٠ :٣ -١٨ :١از لحاظ علم الھی در ٣١-٢١ :٣ديده ميشود .اين اولين "خبر خوش"
انجيل است  -تمامی بشر گناه کرده اند و محتاج بخشش خدا می باشند؛ خدا از روی فيض خود
راه تجديد دوستی و مشارکت نزديک )منظور :تجربه باغ عدن را( فراھم ميسازد.

ز.

ادبی ارائه پولس از انجيل ،جالب توجه است که بشريت سقوط کرده مسئول
درين اولين واحد
ِ
سرپيچی و گناه خود شناخته می شود ،بدون اينکه ھيچ رجوعی به شيطان يا ارواح خبيث شده
ت باب  ٣پيدايش را منعکس ميکند -
باشد )م .ک .روم  (٢٠ :٣ -١٨ :١اين قسمت ،يقينا ً الھيا ِ
اما بدون وسوسه کننده شخصی .خدا به انسان ھای سقوط کرده اجازه نمی دھد بار ديگر تقصير
را به عھده شيطان )م .ک .پيدا  (١٣ :٣يا خود خدا )م .ک .پيدا  (١٢ :٣بگذارند .انسانھا به
شباھت خدا آفريده شده اند )م .ک .پيدا ٢٦ :١؛ ٣ ،١ :۵؛  .(٦ :٩آنھا دارای حق و اختيار و
تعھد برای انتخاب می باشند .افراد در مورد انتخاب ھايی که می کنند مسئول شناخته می شوند
 -ھم شراکتا ً با آدم و ھم فرداً در گناه شخصی )م .ک.(٢٣ :٣ .

مـطــالــعــه کــلـمـات و عـبــارات
متن ) NASBبروز آمده( ٦ -١ :١
 ١پولس ،غالم عيسی مسيح که به رسـا لت فـراخوانده شده و برای انجيل خدا جدا نموده شده است،
 ٢آن انجيلی که خدا از پيش به واسـطه پيامبران خود در کتب مقدس وعده داد ٣ ،در باره پسر او ،که از
صلب داوود بدنيا آمد ۴ ،که با رستاخيز از مردگان ،پسر خدا با قدرت اعالم گرديد  -بر طبق
لحاظ جسم از ُ
۵
روح قدوسيت ،عيسی مسيح خداوند ما ،که بواسطه وی فيض و رسالت را يافته ايم تا بخاطر نام او سبب
اطاعت ايمان در ميان ھمه غير يھوديان گرديم ٦ ،که از ميان ايشان شمـا نيز فـرا خوانده شـدگان عيسی
مسـيح ھسـتيـد؛
" ١ :١پولس" :اکثر يھوديان زمان پولس دو اسم کوچک داشتند ،يکی يھودی و يکی رومی )م .ک .اعمال
 .(٩ :١٣نام يھودی پولس ،سولس ]شاؤل[ بود .او ،ھمانند پادشاه باستانی اسراييل ،از طايفه بنيامين بود )م.ک.
روم ١ :١١؛ فيليپيان  .(۵ :٣نام رومی او به شکل يونانی ،پولس ) (Paulosبه معنای "کوچک" بود .اين
اشاره ای به يکی ازحاالت ذيل بود:
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 .١در کتابی از قرن دوم ميالدی بنام »اعمال پولس« که جزو کتب مقدسه نبوده ،در فصلی در باره
تسالونيکيه بنام "پولس و تِکال" اشاره ای به قامت فيزيکی او شده است
 .٢نظر شخصی او که خود را در ميان مقدسين کمترين بشمار ميآورد ،زيرا در ابتدا کليسا را مورد
آزار قرار داده بود )م .ک ١ .قرن  ٩ :١۵؛ افس ٨ :٣؛  ١تيمو (١۵ :١
 .٣نامی بوده که والدينش ھنگام تولد بر او نھاده بودند
گزينه شماره  ٣بھتر از بقيه بنظر می رسد.
" غـــــــال م" در ترجمه ھای  TEV ،NRSV ، NKJVو " JBخدمت گـذار" آمده است .اين مفھوم يا
) (١در تضاد با عيسی مسيح بعنوان خداوند آمده يا ) (٢عنوان احترام آميزی با نقل از عھد عتيق بوده است
)م .ک .موسی در اعد  ٧ :١٢و يوش ١ :١؛ يوشع در يوش ٢٩ :٢۴؛ و داود در مزمور )عنوان( ،و اشعيا :۴٢
١٩ ،١؛ .(١٣ :۵٢
" به رسـا لت فـراخوانده شده" :اين گزينه خدا بود ،نه او )م .ک .اعما ١۵ :٩؛ غال ١۵ :١؛ افس .(٧ :٣
پولس دارد صالحيت ھا و اقتدار روحانی خود را به اين کليسا که ھرگز مالقاتشان نکرده بود اظھار و اعالم
ميدارد )ھمانطور که در ا قرن ١ :١؛  ٢قرن  ١ :١؛ غال  ،١ :١کولس ١ :١؛  ١تيمو  ،١ :١تيطس ١ :١
اعالم کرده است( .رجوع کنيد به عـنـــوان خـــاص :فــراخــوانــده شــده در .٦ :١
کلمه »رسول« در دواير يھودی فلسطينی قرن اول ميالدی به معنای »فرستاده بعنوان نماينده رسمی«
بوده است )م .ک ٢ .توا  .(٩ -٧ : ١٧در عھد جديد اين کلمه به دو معنی استفاده می شد (١) :در باره دوازده
حواری خاص و پولس؛ و ) (٢درباره يک عطای روحانی که ھنوز ھم در کليسا ادامه دارد )م.ک ١ .قرن :١٢
٢٩ -٢٨؛ افس .(١١ :۴
عنوان خاص :فرستادن )(APOSTELLŌ
اين يک کلمه متعارف يونانی برای " فرستادن " )به عبارت ديگر  (apostellōمی باشد .اين واژه در الھيات
چند مورد استفاده دارد.
الف .معلمين مذھبی يھود اينرا به کسی می گفتند که بعنوان نماينده رسمی شخص ديگری فرا خوانده شده
و فرستاده شده بود ،که تقريبا ً مشابه معنای "سفير" در فارسی است )م .ک ٢ .قرن .(٢٠ :۵
ب.

ج.

اناجيل اغلب از ين کلمه در مورد عيسی که فرستادۀ پدر است ،استفاده ميکنند .در يوحنا اين کلمه
بطور ضمنی معنايی در ارتباط با ماشيح را بخود ميگيرد )م .ک .متی ۴٠ :١٠؛ ٢۴ :١۵؛ مرقس
 ٣٧ :٩؛ لوقا  ۴٨ :٩و بخصوص يوحنا ٣۴ :۴؛  ٢۴ :۵و ٣٠و ٣٦و ٣٧و٣٨؛  ٢٩ :٦و ٣٨و٣٩
و  ۴٠و۵٧؛ ٢٩ :٧؛ ۴٢ :٨؛ ٣٦ :١٠؛ ۴٢ :١١؛  ٣ :١٧و ٨و ١٨و ٢١و  ٢٣و ٢۵؛ .(٢١ :٢٠
آن در مورد عيسی استفاده شده است که ايمانداران را می فرستد )م .ک .يوحنا ١٨ :١٧؛ (٢١ :٢٠
عھد جديد آنرا برای حواريون استفاده ميکرد
 .١گروه اوليه و اصلی دوازده حواری )م .ک .لوقا ١٣ :٦؛ اعمال (٢٢ -٢١ :١
 .٢گروه خاص ياری دھندگان و ھمکاران رسوالن
 ١٫٢برنابا )م .ک .اعمال (١۴ ،۴ :١۴
 ٢٫٢اندرونيکوس و يونياس ) ،KJVيونيا ،م .ک .روم (٧ :١٦
 ٣٫٢اَپولُس )م .ک .ا قرن (٩-٦ :۴
 ۴٫٢يعقوب برادر خداوند )م .ک .غال (١٩ :١
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 ۵٫٢سيلوانوس و تيموتاؤس )م .ک ١ .تسا (٦ :٢
 ٦٫٢احتماالً تيطس ) ٢قرن (٢٣ :٨
 ٧٫٢احتماالً اِپافروديتوس )م .ک .فيل (٢۵ :٢
 .٣ھديه ای مداوم در کليسا )م .ک ١ .قرن  ٢٩-٢٨ :١٢؛ افس (١١ :۴
پولس از اين لقب در اکثر نامه ھايش برای خود استفاده ميکند تا نشان دھد اقتدار او به عنوان
نماينده مسيح از طرف خداست ).م .ک .روم  ١ :١؛  ١قرن ١ :١؛  ٢قرن ١ :١؛ غال ١ :١؛ افس
١ :١؛ کولس ١ :١؛  ١تيمو ١ :١؛  ٢تيمو ١ :١؛ تيطس .(١ :١

 " جدا نموده شده " :اين عبارت » کــامـــل وصـفی مـجــھـول« می باشد که ضمنا ً داللت ميکرد خدا درگذشته
ت موجود بودن" ادامه يافته بود .احتماالً
او را جدا ساخته بود )م .ک .ارميا  ۵ :١و غال  (١۵ :١و اين " در حال ِ
اين برداشتی ديگر از کلمه "فريسی" در زبان آرامی بوده است .فريسيان برای »قانون گرايی« يھودی اختصاص
داده شده بودند )ھمچنين پولس ]فيليپيان  [۵ :٣قبل از برخوردش با عيسی در راه دمشق( اما اکنون او برای
انجيل جدا شده بود ]اختصاص داده شده بود[.
اين عبارت با کلمه "مقدس" در عبری به معنی "جدا شده برای استفاده خدا" مرتبط است )خرو ٦ :١٩؛ ١
پطر  .(۵ :٢کلمات "قديس" " ،تقديس" و "جدا شده" يکايک ھمان ريشه يونانی "مقدس" ) (hagiosرا داشتند.
 " بــرای انجـيــل خـــدا "  » :حرف اضافه «  eisدر اين متن )و آيه  (۵نشانگر ھدف از "خوانده شدن" پولس
)آيه  ١قسمت دوم( و "جدا نموده شده" )آيه  ١قسمت سوم( است.
انجيل واژه ای مرکب است و از "نيکو" ) (euو "پيام" ) (angellosآمده است .اين واژه ای شد که
تعاليم مکشوف شده در پيمان جديد را توصيف ميکرد )م .ک .ارميا ٣۴-٣١ :٣١؛ حز  ، (٣٢-٢٢ :٣٦و آن
ماشيح موعود خداست )م .ک .آيات .(۴-٣
اين انجيل خداست ،نه انجيل پولس )م .ک١٦ :١۵ .؛ مرقس ١۴ :١؛  ٢قرن ٧ :١١؛  ١تسا ٩ ،٨ ،٢ :٢؛
 ١پطر  .(١٧ :۴پولس نو آوری نمی کرد يا از لحاظ فرھنگی وفق نمی داد ،بلکه حقيقتی را که دريافت کرده
بود اعالم ميداشت )م .ک ١ .قرن .(٢۵-١٨ :١
" ٢ :١از پيش به واسـطه پيامبران خود در کتب مقدس وعده داد" اين »گـذشـتــۀ غـيـرمـعـيــن انـعـکـاســی
)عملی که به خود فاعل برميگردد( اخـبـــاری« است .انجيل امری نبود که بعد از برنامه ريزی و شروع کارھا
به ذھن خدا خطور کرده باشد ،بلکه نقشه ازلی و ھدفمند او بود )م .ک .پيدا  ،١۵ :٣اش ۵٣؛ مزا١١٨؛ مر:١٠
۴۵؛ لوقا  ،٢٢ :٢اعما ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :۴؛ تيطس  .(٢ :١موعظه ھای اوليه در اعمال رسوالن
) (kerygmaعيسی را بعنوان تحقق وعده ھا و نبوت ھای عھد عتيق ارائه ميکنند.
عنوان خاص] KERYGMA :موعظه ھای اعالم کننده حقايق ايمان[ درکليسای نخستين
 .١با آمدن عيسی ماشيح وعده ھايی که خدا درعھد عتيق داده بود اکنون عملی گشته اند )اعمال ٣٠ :٢؛
٢۴ ،١٩ :٣؛ ۴٣ :١٠؛ ٢٢ ،٧-٦ :٢٦؛ روم ۴-٢ :١؛ ١تيمو ١٦ :٣؛ عبر ٢-١ :١؛  ١پطر -١٠ :١
١٢؛  ٢پطر .(١٩-١٨ :١
 .٢خدا عيسی را بعنوان ماشيح در زمان تعميدش مسح کرد )اعمال .(٣٨ :١٠
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 ٣٫عيسی پس از تعميد خود ،خدمتش را در جليل شروع نمود )اعما (٣٧ :١٠
 ۴٫مشخصه خدمت او کارھای نيک و انجام اعمال پرقدرت بوسيله اقتدار خدا بود )مرقس ۴۵ :١٠؛
اعمال٢٢ :٢؛ .(٣٨ :١٠
 .۵ماشيح طبق منظور خدا مصلوب گرديد )مرقس ۴۵ :١٠؛ يوحنا ١٦ :٣؛ اعمال ٢٣ :٢؛ ،١۵-١٣ :٣
١٨؛ ١١ :۴؛ ٣٩ :١٠؛ ٢٣ :٢٦؛ روم ٣۴ :٨؛  ١قرن ١٨-١٧ :١؛ ٣ :١۵؛ غال ۴ :١؛ عبر ٣ :١؛ ١
پطرس ١٩ ،٢ :١؛١٨ :٣؛  ١يوحنا .(١٠ :۴
 .٦او از مردگان برخيزانيده شد و به شاگردان خود ظاھر گرديد )اعمال ٣٢-٣١ ،٢۴ :٢؛ ٢٦ ،١۵ :٣؛
۴١-۴٠ :١٠؛ ٣١ :١٧؛ ٢٣ :٢٦؛ روم ٣۴ :٨؛ ٩ :١٠؛  ١قرن  ١٢ ،٧-۴ :١۵به بعد؛  ١تسا ١٠ :١؛
 ١تيمو ١٦ :٣؛  ١پطرس ٢ :١؛ .(١٨،٢١ :٣
 ٧٫عيسی بوسيله خدا تعالی داده شد و نام "خداوند" به او تعلق گرفت )اعمال ٣٦-٣٣ ،٢٩-٢۵ :٢؛ :٣
١٣؛ ٣٦ :١٠؛ روم ٣۴ :٨؛ ٩ :١٠؛  ١تيمو ١٦ :٣؛ عبر ٣ :١؛  ١پطرس .(٢٢ :٣
 ٨٫او روح القدس را اعطا کرد تا جامعه نوين خدا را متشکل سازد )اعمال ٨ :١؛ ٣٩-٣٨ ،١٨-١۴ :٢؛
۴٧-۴۴ :١٠؛  ١پطر .(١٢ :١
 ٩٫او باز خواھد آمد تا قضاوت نمايد و ھمه چيز را اعاده کرده ،به حال اوليه برگرداند )اعمال -٢٠ :٣
٢١؛ ۴٢ :١٠؛ ٣١ :١٧؛  ١قرن ٢٨-٢٠ :١۵؛  ١تسا .(١٠ :١
 ١٠٫ھمه کسانی که پيام را می شنوند بايد توبه کنند و تعميد بيايند )اعمال ٢١،٣٨ :٢؛ ١٩ :٣؛ ،۴٣ :١٠
۴٨-۴٧؛ ٣٠ :١٧؛ ٢٠ :٢٦؛ روم ١٧ :١؛ ١ ،٩ :١٠پطرس .(٢١ :٣
اين طرح کلی از اصول ،نقش پيام اساسی را داشت که کليسای اوليه اعالم ميداشت ،اگر چه ممکن است
مختلف عھد جديد قسمتی از آنرا ذکر نکرده باشند ،يا برخی نکات خاص ديگری را در موعظه ھای
نويسندگان
ِ
خود تأکيد می نمودند .سراسر انجيل مرقس با بينش پطرس رسول از  kerygmaمطابقت نزديک دارد .مرقس
مطابق عرف مسيحيت ،اينگونه نظاره می شود که موعظه ھای پطرس در روم را تنظيم نموده ،بصورت
انجيل نوشتاری قلم زده است .متی و لوقا ،ھر دو ،از ساختار اساسی مرقس پيروی کرده اند.
" ٣ :١در باره پسر او" :پيام محوری »خبر خوش« ،يک فرد است ،يعنی عيسی ناصری که زادۀ باکره ای
مريم نام بود .در عھد عتيق" ،ملت" و "پادشاه" و "ماشيح"" ،پسر" خوانده ميشدند )م.ک ٢ .سمو ١۴ :٧؛ ھو
١ :١١؛ مزا ٧ :٢؛ متی .(١۵ :٢
در عھد عتيق خدا توسط خادمين و پيامبران سخن ميگفت .عيسی خادم خدا نبود بلکه عضو خانواده بود
)م.ک .عبر٢-١ :١؛ ٦ :٣؛ ٨ :۵؛  .(٢٨ :٧جای تعجب است که پولس تنھا درين قسمت کتاب بر روی »مسيح
ت نظام من ِد کامل نيست.
پژوھی«]مطالعه الھياتی ذات عيسی[ تمرکز ميدھد .کتاب روميان ،الھيا ِ
عنوان خاص :پـســــر خـــــدا
ً
اين يکی از القاب اعظم عھد جديد برای عيسی می باشد و يقينا الوھيت را بطور ضمنی می رساند .اين
عبارت عيسی را به عنوان "پسر" يا "پسر من" و خدا را که "پدر" خطاب شده ،شامل می بود .در عھد جديد
اين عبارت بيش از  ١٢۴مرتبه ذکر شده است .حتی لقب "پسر انسان" که عيسی بخود اطالق مينمايد ،مطابق
دانيال  ١۴-١٣ :٧معنی ضمنی الوھيت دارد.
در عھد عتيق ،لقب "پسر" می توانست به چھار گروه خاص اطالق شود:
 .١فرشتگان )معموال به صورت »اســـم جـمــع« ،م .ک .پيدا  ٢ :٦؛ ايوب  ٦ :١؛ (١ :٢
 .٢پادشاه اسرائيل )م .ک ٢ .سمو ١۴ :٧؛ مزا  ٧ :٢؛ (٢٧-٢٦ :٨٩
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 .٣ملت اسرائيل در تماميت )م.ک .خرو  ٢٣-٢٢ :۴؛ تث ١ :١۴؛ ھو ١ :١١؛ مال (١٠ :٢
 .۴داوران قوم اسراييل )م.ک .مزا (٦ :٨٢
کاربرد دوم است که با عيسی پيوند دارد .ازين طريق "پسر داوود" و "پسر خدا" ھر دو به  ٢سموئيل  ٧و
مزامور  ٢و  ٨٩مرتبط می شوند .درعھد عتيق "پـسـر خـدا" ھرگز بطور اخص در مورد مـاشـيــح بکار
روز آخـرت و يکی از "مـقــامـات مسـح شـده" اسـراييــل .لکن در طومار
نرفته است ،مگر بعنوان پـادشـا ِه
ِ
ھای بـحـرالـمـيـت اين لقب با اشاره بر مـاشـيـح بسيار ديده می شود است )رجوع ھای بخصوص را در
 ، Dictionary of Jesus and the Gospelsصفحه  ٧٧٠مالحظه نماييد( .ھمچنين در دو
اثر»آپـوکالـيـپـتـيـکی« ]مکاشفه پـيـشـگـويـانـه[ يھودی که در زمان مابين عھد عتيق و عھد جديد نوشته شده اند،
"پـســر خــدا" لقبی است در باره ماشـيـح )م.ک ٢ .اسدراس ] ٢٨ :٧ [Esdras؛  ٣٢ :١٣و ٣٧و۵٢؛  ٩ :١۴و
 ١خنوخ ].(٢ :١٠۵ [Enoch
پيش زمينه عھد جديد آنرا در رجوع به عيسی ،بطرز بھينه می توان در چند مقوله خالصه نمود:
 .١تقدم وجود و ازليت او )م.ک .يوحنا (١٨ -١ :١
 .٢تولد بی ھمتای او )از باکره( )م .ک .متی ٢٣ :١؛ لوقا (٣۵-٣١ :١
 .٣تعميد او )م.ک .متی ١٧ :٣؛ مرقس ١١ :١؛ لوقا  .٢٢ :٣ندای خدا از آسمان ،پادشاه ملوکانه در
مزمور  ٢را با خادم رنجبر در اشعيا  ،۵٣وحدت می دھد(.
 .۴وسوسه او توسط شيطان )م .ک .متی ١١-١ :۴؛ مرقس ١٢،١٣ :١؛ لوقا  .١٣-١ :۴او وسوسه
فرزندی خود« ترديد کند يا حداقل ھدف از آنرا از راه ھای ديگری بجزصليب
ميگردد تا به »مقام
ِ
عملی سازد(.
معترفين غير قابل پذيرش
 .۵تأييد او از طرف
ِ
 ۵٫١ديو ھا )م .ک .مرقس ٢۵ -٢٣ :١؛ لوقا ٣٧-٣١ :۴؛ مرقس (١٢ -١١ :٣
 ۵٫٢بی ايمانان )م .ک .متی ۴٣ :٢٧؛ مرقس ٦١ :١۴؛ يوحنا (٧ :١٩
 .٦تأييد او بوسيله شاگردان او
 ٦٫١متی ٣٣ :١۴؛ ١٦ :١٦
 ٦٫٢يوحنا  ۴٩ ،٣۴ :١؛  ٦٩ :٦؛ ٢٧ :١١
 .٧تأييد شخصی او
 ٧٫١متی ٢٧-٢۵ :١١
 ٧٫٢يوحنا ٣٦ :١٠
 .٨استفاده او از استعاره مربوط به روابط خانوادگی» ،خدا« بعنوان »پدر«
 ٨٫١استفاده او از " اَبّا " برای خدا
 (١مرقس ٣٦ :١۴
 (٢روميان ١۵ :٨
 (٣غالطيان ٦ :۴
 ٨٫٢استفاده پياپی او از پدر ) (patērبرای توصيف رابطه او با الوھيت
در خالصه ،عنوان "پسر خدا" برای کسانيکه از عھد عتيق و وعده ھا و مقوله ھای آن آگاه بودند به لحاظ
علم الھی معنای بسيار پراھميتی داشت ،اما نويسندگان عھد جديد از استفاده آن در برابر غير يھوديان احتياط
می کردند زيرا غير يھوديان پيش زمينه مشرک داشتند و به "خدايانی" معتقد بوده اند که با زنان رابطه پيدا
کرده و فرزندانی چون "تايتان ھا" ]انسان ھای عظيم الجثه[ يا "غولھا" توليد می کرده اند.
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صلب داوود بدنيا آمد" اين به پيشگويی  ٢سموئيل  ٧مرتبط می گردد .ماشيح از سلسله ملوکانه داوود
" از ُ
)م.ک .اشعياء ٧ :٩؛ ١،١٠ :١١؛ ارميا ۵ :٢٣؛  (١۵ :٣٣ ،٩ :٣٠از خاندان يھودا بود )م.ک .پيدا -۴ :۴٩
١٢؛ اشعيا  .(٩ :٦۵در انجيل متی عيسی چند بار با اين عنوان خطاب شده است )م .ک٢٧ :٩ .؛ ٢٣ :١٢؛
٢٢ :١۵؛  ، (٣٠ :٢٠که پرتو گر اميد يھود برای نجات دھنده ی آمدنی بود.
جای تعجب است که پولس اين جنبه ی عيسی را تأکيد نکرد .او اين را فقط درينجا و در  ٢تيموتاوس ٨ :٢
ذکر ميکند و ھر دو اين مجموعه آيات ممکن است نقل قولھايی از جمالتی متداول در اعتقاد نامه کيشی کليسای
اوليه باشند.

، NKJV ،NASB
"از لحاظ جسم"
NRSV
"از لحاظ انسان بودن او"
TEV
"از لحاظ طبيعت انسانی"
JB
اين تحقق پيشگويی ھا ،و تائيد انسانيت عيسی بود که اغلب مورد انکار دنيای مذھبی قرن اول ،که گلچين
کننده عقايد از منابع مختلف بود ،قرار ميگرفت )م .ک ١ .يوحنا  ۴-١ :١؛  .(٣-١ :۴اين آيه به روشنی نشان
ميدھد که پولس ھميشه از واژه "جسم" ) (sarxبصورت منفی استفاده نمی کرد )م .ک٢٨ :٢ .؛  .(٣ :٩در
عين حال ،پولس معموال از "جسم" در تضاد با "روح" استفاده می نمود) .م.ک١٩ :٦ .؛ ۵،١٨،٢۵ :٧؛ -٣ :٨
١٢،١٣ ،٩؛  ١قرن ۵ :۵؛  ٢قرن ١٧ :١؛ ١٨ :١١؛ غال ٣ :٣؛ ٢۴ ،١٩ -١٣،١٦،١٧ :۵؛ ٨ :٦؛ افس ٣ :٢؛
کولس . (١١،١٣،١٨،٢٣ :٢
لحاظ( ،ھمراه با »مـفـعـول بی واسـطـه« ،مشابه عوامل دستوری در
ساختار دستوری ) kataبه معنی :از
ِ
آيه  ۴است .عيسی ھم انسان است )از لحاظ انسانی ،آيه  (٣و ھم الوھيت دارد )از لحاظ روح خدا ،آيه  .(۴اين
آموزۀ اصولی "جسم پوشيدن" بسيار مھم است )م.ک ١ .يوحنا  .(٣-١ :۴نيز می تواند معنی ضمنی لقب "پسر
انسان" باشد که مسيح خود برگزيده بود) .م.ک .مزمور۴ :٨؛ حزقيال " ١ :٢انسانی" و دانيال " ١٣ :٧الھی"(.
عنوان خاص :جسم )(SARX
اين در اشاره است به حکمت انسانی يا موازين دنيوی )م.ک ١ .قرن ٢٠ :١؛ ٦،٨ :٢؛  .(١٨ :٣پولس از
واژه " جسم " )به عبارت ديگر  (sarxدر نوشته ھای خود به چند نوع استفاده می کند.
 .١بدن انسانی )م .ک .روم ٢٨ :٢؛  ١قرن ۵ :۵؛ (٢٨ :٧
 ٢٫نَ َسب انسانی )به عبارت ديگر پدر و پسر ،م .ک .روم ٣ :١؛ ١ :۴؛  ١قرن (١٨ :١٠
 ٣٫تمامی انسان ھا )م .ک ١ .قرن (٢٩ ،٢٦ :١
 ۴٫ضعف انسان به دليل سقوط بشر در پيدايش ) ٣م .ک .روم ١٩ :٦؛ (١٨ :٧
" ۴ :١اعالم گرديد" در اينجا »گذشتۀ غير معين مجھول وصفی« بکار رفته است .خدا عيسی را يقينا ً به مقام
"پسر خدا" منصوب فرمود .اين بدان معنی نيست که بيت الحم آغاز وجود عيسی بوده است يا او مقامی پايين
تر از پدر دارد .به »عنوان خاص :تثليث« در  ١١ :٨رجوع نماييد.
14

 "تا پسرخدا باشد " نويسندگان عھد جديد در اشاره به عيسی معموالً از لقب "پسر خدا" استفاده نمی کردند
)م .ک .متی  (٣ :۴زيرا معانی ضمنی نادرستی در اثر اساطير يونان در ذھن ايجاد ميشد )در مورد » زاده
شدن از باکره« نيز چنين بود( .اين مفھوم معموال با عبارات "منحصر به فرد ،بی ھمتا" )(monogenes
مشخص و تصريح ميـشـود )م .ک .يوحنا ١٨ :١؛ ١٨ ،١٦ :٣؛  ١يوحنا  (٩ :۴در اين صورت معـنای آن
"عيسی  ،تنھا پسر راستين خدا" است.
عھد جديد در ارتباط با خدا بعنوان پدر وعيسی بعنوان پسر ،از لحاظ علم الھی دو قطب دارد (١) :آنھا
برابر می باشند )م .ک .يوحنا ١ :١؛ ١٨ :۵؛ ٣٠ :١٠؛ ٩ :١۴؛ ٢٨ :٢٠؛  ٢قرن ۴ :۴؛ فيل ٦ :٢؛ کولسيان
١۵ :١؛ عبر  ،(٣ :١و ) (٢آنھا شخصيت ھای جداگانه می باشند )م.ک .مرقس ١٨ :١٠؛ ٣٦ :١۴؛ .(٣۴ :١۵
" با رستاخيز" خدای پدر ،زندگی و پيام عيسی را بوسيله برخيزاندن او از مردگان تأييد نمود )م.ک:۴ .
٢۴؛  ۴ :٦و٩؛  .(١١ :٨الوھيت )م.ک .يوحنا ١۴ -١ :١؛ کولسيان ١٩-١۵ :١؛ فيليپيان  (١١-٦ :٢و
رستاخيز عيسی )م.ک٢۵ :۴ .؛  ١قرنتيان  (١۵دو رکن اصلی مسيحيت می باشند.
 اين آيه اغلب برای دفاع از آئين منحرف »پسرخواندگی« استفاده ميشد ،که ادعا ميکرد خدا به عيسی بخاطر
آيين منحرف ادعا ميکردند عيسی
زندگی الگويی مطيعانه اش ،پاداش داد و منزلتی واال بخشيد .پيروان اين ِ
ھميشه )از لحاظ »ھستی شناسی«( الوھيت نداشته است ،بلکه ھنگاميکه خدا او را از مردگان برخيزانيد،
الوھيت يافت .با اينکه چنين موضوعی مسلما ً واقعيت ندارد ،و در متن ھای بسياری نظير يوحنا  ١و  ١٧اين
آشکار است ،معھذا زمانی که عيسی از مردگان برخاست ،امری شگفت به او تفويض گرديد .بيان اينکه
چگونه می توان به الوھيت پاداش بخشيد ،مشکل است اما اين بوقوع پيوست .اگرچه عيسی با »پدر« در جالل
ابدی شريک بود ،چون مأموريتی را که برای فديه شدن يافته بود به طرزی عالی به اتمام رسانيد ،مقام و
منزلت اش از لحاظ ھايی غنی تر گرديد .رستاخيز ،تأييد »پدر« بود از زندگی ،الگو ،آموزه ھا ،و مرگ
جانبازانه عيسی ناصری ،که الوھيتش ازلی و ابدی است ،تماما ً انسان است ،نجات دھنده کامل می باشد ،زنده
و اعاده گرديد ،پاداش يافت و »پسر« يگانه است! رجوع شود به ضميمه سه – » پسرخواندگی«

"به سبب »روح« قدوسيت"
"به سبب روح قدوسيت"
"مطابق قدوسيت الھی او"
"از لحاظ روح ،روح قدوسيت"

NKJV،NASB
NKJV
TEV
JB
دربعضی ترجمه ھای انگليسی ،حرف اول »روح« را درشت نوشته اند که معنای ضمنی »روح القدس« را
دارد ،و روح با حرف اول کوچک ،اشاره به روح عيسی است .ھمانطور که خدای پدر روح است ،عيسی نيز
روح ھست .درمتون عبری و يونان باستان ،حروف درشت در کلمات خاص ،و نقطه و عالمت گذاری
جمالت ،وتقسيم بندی باب ھا و آيات وجود نداشتند ،پس تمامی اينھا طبق الگوھای سنتی يا تفسير توسط
مترجمين است.
آيات  ٣و  ۴را می توان از سه ديدگاه نظاره کرد:
در رجوع به ذات دو گانه عيسی ،انسانی و الھی
.1
در رجوع به دو مرحله زندگی او در کره خاکی ،انسان و خداوندی که از مرگ برخيزانيده
.2
شد
ھمسان با "عيسی مسيح خداوند ما"
.3
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" عيسی"  :نام عيسی در زبان »آرامی« ھمان نام عبری »يوشع« ميباشد .اين نام ترکيبی از دو کلمه عبری
"يھوه  "YHWHو "نجات" بود .معنای آن می تواند چنين باشد" :يھوه نجات می بخشد" يا "يھوه آزاد
ميسازد" يا "يھوه نجات است" .نکته اصلی مفھوم آن را می توان در متی  ٢١ :١و  ٢۵مشاھده نمود.
" مسيح" :اين ترجمه يونانی واژه عبری ماشيح بود ،به معنای"مسح شده" .در عھد عتيق چند گروه از
رھبران )انبياء ،کاھنان ،و پادشاھان( مسح می شدند که نشانه انتخاب و تجھيز از طرف خدا بود .عيسی ھر
سه اين مقام ھای مسح شده را به انجام رسانيد )م .ک .عبر .(٣-٢ :١
عھد عتيق پيشگويی کرده بود که خدا "شخص مسح شده" خاصی را می فرستد تا سبب فرارسيدن »عصر
جديد« پارسايی باشد .عيسی "خادم"" ،پسر" و "ماشيح" خاص او بود.
" خداوند" :در آئين يھود نام خدا در معاھده ،يعنی »يھوه«  ، YHWHبمرور زمان آنقدر مقدس انگاشته
شد که معلمين يھود در قرائت کتب مقدسه لقب "خداوند" ) (adonرا جانشين آن کردند زيرا واھمه داشتند که
مبادا اسم خدا را بطرز نا شايسته ذکر کرده باشند )م .ک .خرو ٧ :٢٠؛ تثنيه  (١١ :۵و بموجب آن يکی از ده
فرمان را نقض کرده باشند .در مواردی که نويسندگان عھد جديد ،عيسی را در چارچوب علم الھی "خداوند"
)" ("Kuriosمی خواندند ،الوھيت او را تأييد می نمودند )م .ک .اعمال ٣٦ :٢؛ روم ١٣-٩ :١٠؛ فيليپيان :٢
.(١١-٦
عنوان خاص :اسامی برای الوھيت
الف .اِل )(El
 .١معنی اوليه ی واژه ای که برای الوھيت عموما ً در باستان بکار می رفته نا معلوم است ،اگر چه
بسياری از محققين بر اين باورند از ريشه اکدی برای "نيرومند بودن" يا "قدرتمند بودن" است
)م.ک .پيدا ١ :١٧؛ اعد ١٩ :٢٣؛ تثنيه ٢١ :٧؛ مزا .(١ :۵٠
 .٢در گروه خدايان کنعانی ،خدای متعال  Elميباشد )متون (Ras Shamra
 .٣در کتاب مقدس  Elمعموالً با واژه ھای ديگر ترکيب نشده است .اين ترکيب ھا وسيله ای برای
وصف مشخصات خدا گشتند.
) El-Elyon ٣٫١خدای اعالعليين( ،پيدا ٢٢-١٨ :١۴؛ تثنيه ٨ :٣٢؛ اشعيا ١۴ :١۴
 ") El-Roi ٣٫٢خدايی که می بيند" يا " خدايی که خود را مکشوف ميسازد"( ،پيدا ١٣ :١٦
") El-Shddai ٣٫٣خدای قدير" يا "خدای به تماميت رحيم" يا "خدای کوھستان"( ،پيدا :١٧
١؛ ١١ :٣۵؛ ١۴ :۴٣؛ ٢۵ :۴٩؛ خرو ٣ :٦
) El-Olam ٣٫۴خدای ابدی( ،پيدا  .٣٣ :٢١اين واژه از لحاظ علم الھی به وعده خدا به
داوود مرتبط است ٢ ،سمو  ١٣ :٧و ١٦
") El-Berit ٣٫۵خدای معاھده"( ،داوران ۴٦ :٩
 El .۴برابر شمرده شده است با:
 ۴٫١يھوه  YHWHدر مز ٨ :٨۵؛ اشعيا ۵ :۴٢
الوھيـم ) (Elohimپدرت"
 Elohim ۴٫٢در پيدا ٣ :۴٦؛ ايوب  " ،٨ :۵من » ال  « Elھستم،
ِ
 Shaddai ۴٫٣در پيدا ٢۵ :۴٩
" ۴٫۴غيرت" در خرو ١۴ :٣۴؛ تثنيه ٢۴ :۴؛ ٩ :۵؛ ١۵ :٦
" ۴٫۵رحمت" در تثنيه ٣١ :۴؛ نحميا ٣١ :٩؛ "وفادار" در تثنيه ٩ :٧؛ ۴ :٣٢
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" ۴٫٦عظيم و مھيب" در تثنيه ٢١ :٧؛ ١٧ :١٠؛ نحميا ۵ :١؛ ٣٢ :٩؛ دانيال ۴ :٩
" ۴٫٧معرفت" در  ١سمو ٣ :٢
" ۴٫٨پناھگاه نيرومند من" در  ٢سمو ٣٣ :٢٢
 " ۴٫٩انتقام گيرنده من" در  ٢سمو ۴٨ :٢٢
" ۴٫١٠آن قدوس" در اشعيا ١٦ :۵
" ۴٫١١قدرت" در اشعيا ٢١ :١٠
 " ۴٫١٢نجات من " در اشعيا ٢ :١٢
" ۴٫١٣عظيم و جبار " در ارميا ١٨ :٣٢
" ۴٫١۴مکافات" در ارميا ۵٦ :۵١
 .۵ترکيبی از تمام اسامی اعظم عھد عتيق برای خدا در يوشع  ٢٢ :٢٢ديده ميشوند )،El
 ، YHWH ،Elohimتکرار شده اند(
] Elyonعليون[
 .١معنای پايه ای آن "واال"" ،متعال" ،يا "علو داده شده" است )م.ک .پيدا ١٧ :۴٠؛  ١پاد ٩
٨ :؛  ٢پاد ١٧ :١٨؛ نحميا ٢۵ :٣؛ ارميا ٢ :٢٠؛ ١٠ :٣٦؛ مزمور (١٣ :١٨
/عنوان ديگرخدا بکار رفته است.
نام
 .٢در مفھومی قابل مقايسه و ھمسان با چند ِ
ِ
 ٢٫١الوھيم – مزمور ٢ -١ :۴٧؛ ١١ :٧٣؛ ١١ :١٠٧
 ٢٫٢يھوه  – YHWHپيدا ٢٢ :١۴؛  ٢سمو ١۴ :٢٢
 – El-Shaddai ٢٫٣مزمور ١ :٩١و٩
 – El ٢٫۴اعداد ١٦ :٢۴
 – Elah ٢٫۵در دانيال  ٦ – ٢و عزرا  ٧ – ۴اغلب بکار رفته است و مرتبط است با illair
)واژه ی زبان آرامی برای " خدای متعال"( در دانيال ٢٦ :٣؛ ٢ :۴؛ ١٨،٢١ :۵
 .٣اغلب توسط غيراسرائيلی ھا بکار برده شده است.
 ٣٫١ملکيصدق  ،پيدا ٢٢ – ١٨ :١۴
 ٣٫٢بلعام  ،اعداد ١٦ :٢۴
 ٣٫٣موسی  ،در ذکر از امت ھا در تثنيه ٨ :٣٢
 ٣٫۴انجيل لوقا نيز در عھد جديد ،خطاب به غير يھوديان ،يونانی مترادف آنHupsistos ،
را بکار ميبرد )م .ک ٣٢ :١ .و ٣۵و٧٦؛ ٣۵ :٦؛ ٢٨ :٨؛ اعمال ۴٨ :٧؛ (١٧ :١٦
الوھيم ) Elohimصيغه جمع() Eloah ،مفرد( ،با کاربرد عمده در شعر
 .١اين واژه خارج از عھد عتيق ديده نمی شود.
 .٢اين واژه می تواند مشخصه نام خدای اسراييل يا خدايان ملت ھای ديگر باشد )م .ک .خرو
١٢ :١٢؛  .(٣ :٢٠خانواده ابراھيم خدايان متعدد داشتند) .م .ک .يوشع .(٢ :٢۴
 .٣ميتواند اشاره به داوران اسرائيلی باشد) .م .ک .خرو ٦ :٢١؛ مزمور .(٦ :٨٢
 .۴واژه  Elohimبرای وجود ھای روحانی ديگر نيز بکار رفته است )فرشتگان ،ارواح شرير(
به مثال تثنيه (LXX) ٨ :٣٢؛ مزمور ۵ :٨؛ ايوب ٦ :١؛  .٧ :٣٨ميتواند اشاره به »داوران
بشری« باشد )ر.ک .خرو ٦ :٢١؛ مزمور .(٦ :٨٢
 ۵٫در کتاب مقدس اين واژه اولين لقب/نام الوھيت می باشد )م .ک .پيدا  (١ :١و منحصراً تا
پيدايش  ۴ :٢به کار رفته است ،و در آنجا با يھوه  YHWHترکيب شده است .اين نام اساسا ً
)از لحاظ علم الھی( به خدا به عنوان آفريدگار ،نگھدارنده ،و فراھم کننده کل حيات در کره
خاکی رجوع می کند )م .ک .مزمور .(١٠۴
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اين واژه مترادف با  Elمی باشد )م .ک .تثنيه  .(١٩ -١۵ :٣٢نيز می تواند کاربرد
ھمسان با  YHWHداشته باشد زيرا مزمور (Elohim) ١۴دقيقا مثل مزمور (YHWH) ۵٣
است به غير از تفاوت در نام ھای الھی.
 .٦اگر چه صيغه جمع است و در مورد خدايان ديگر بکار رفته است ،اين واژه اغلب برای ناميدن
خدای اسرائيل می باشد ،لکن معموال ھمراه با فعل مفرد است تا کاربرد يکتا پرستانه آنرا
مشخص سازد.
 .٧اين واژه را غير اسراييلی ھا بعنوان نام الھی ذکر کرده اند.
 ٧٫١ملکيصدق ،پيدا ٢٢-١٨ :١۴
 ٧٫٢بلعام ،اعداد ٢ :٢۴
 ٧٫٣موسی ،در ذکر ملت ھا ،تثنيه ٨ :٣٢
 .٨عجيب است يکی از نام ھايی که اسرائيليان يکتاپرست بطور رايج برای خدای خود بکار می
برند صيغه جمع دارد! اگر چه يقينی نيست ،نظريه ھا چنين می گويند:
 ٨٫١زبان عبری صيغه جمع بسيار دارد که اغلب برای تأکيد بکار ميروند .در ارتباط نزديک
با اين ،وجه دستوری عبری »صيغه جمع ملوکانه« است که بعد ھا بوجود آمده و کاربرد
اين صيغه ی جمع ،بزرگ نشان دادن مفھوم مورد نظر است.
 ٨٫٢می تواند اشاره به شورای فرشتگان باشد که خدا با آنھا در آسمان مالقات ميکند و آنھا
فرمان او را مجری ميدارند )م .ک ١ .پاد ٢٣-١٩ :٢٢؛ ايوب ٦ :١؛ مزمور ١ :٨٢؛
.(۵،٧ :٨٩
 ٨٫٣حتی ممکن است اين نشانگر آن خدای يکتا در سه اقنوم باشد که در عھد جديد مکشوف
شده است .در پيدا  ١ :١خدا می آفريند؛ پيدا  ٢ :١روح خدا فرو ميگيرد و بنا برعھد
جديد ،عيسی نماينده و عامل خدای پدر در خلقت می باشد )م .ک .يوحنا ٣،١٠ :١؛ روم
٣٦ :١١؛  ١قرن ٦ :٨؛ کول ١۵ :١؛ عبر ٢ :١؛ .(١٠ :٢
] YHWHيھوه[
نامی است نشانگر الوھيت بعنوان خدای معاھده کننده؛ خدا بعنوان ناجی و فديه دھنده!
.١
انسانھا عھد شکنی ميکنند ،اما خدا به گفتار ،وعده ،و عھد خود وفادار است )م.ک.
مزمور .(١٠٣
اين نام ابتدا در ترکيب با الوھيم  Elohimدر پيدا  ۴ :٢ذکر شده است .در پيدا  ٢-١دو نقل از
خلقت نيامده است بلکه دو تأکيد (١) :خدای خالق کائنات )مادی( و ) (٢خدای خاصی که
آفريننده بشر است .پيدايش » ۴ :٢مکاشفه خاص« را در باره ی مقام پر امتياز بشريت و ھدف
از ]وجود[ بشريت آغاز می نمايد ،و نيز مسئله گناه و سرپيچی مرتبط با آن موقعيت استثنايی.
 ٢٫در پيدا  ٢٦ :۴نقل شده است "آدميان در آنوقت به خواندن اسم خداوند ) (YHWHشروع
کردند" .لکن خرو  ٣ :٦اشاره برين دارد که افراد معاھده اوليه )پدر ساالران قوم و خانواده
ھای آنھا( خدا را صرفاً بعنوان  El-Shaddaiمی شناختند .نام يھوه  YHWHتنھا يکبار در
خرو  ١٦-١٣ :٣توصيف شده است ،بخصوص آيه  .١۴اما نوشته ھای موسی واژه ھا را
اغلب بنا بر آرايه ھای ادبی متداول تفسير ميکنند ،نه بر پايه ريشه و تاريخچه شان )م .ک .پيدا
۵ :١٧؛ ٣٦ :٢٧؛  .(٣۵-١٣ :٢٩چند نظريه در باره مفھوم اين نام وجود داشته اند )برداشت
از  ،IDBجلد  ،٢صفحات .(۴١١- ۴٠٩
 ٢٫١از ريشه عربی برای "عشق پر شور نشان دادن"
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 ٢٫٢از ريشه عربی برای "دميدن" ) YHWHبعنوان خدای طوفان(
 ٢٫٣از ريشه زبان ) Ugarticکنعانی( برای "سخن گفتن"
 ٢٫۴طبق يک کتيبه زبان فِـنـيـقی» ،وجــه وصـفـی سبـبــی« ،به معنای "آنکه حفظ ميکند" يا
"آنکه برقرار ميسازد"
 ٢٫۵از ساختار عبری " Qalآنکه ھست" يا "آنکه حاضر است" )در مفھوم آينده" ،آنکه
خواھد بود"(
ب ھستی ميگردد"
 ٢٫٦از ساختار عبری " Hiphilآنکه سب ِ
 ٢٫٧از ريشه عبری "زيستن" )برای مثال :پيدا  (٢٠ :٣به معنای "تنھا »يکتای« ابدی و زنده"
 ٢٫٨از چارچوب متن خرو  :١٦-١٣ :٣آرايه ادبی است در مورد »گذشته اسـتـمــراری« که
به معنای »گذشته نــقــلــی« بکار رفته است" :آنچه می بودم ،ھمواره ھمان خواھم بود"
يا "آنچه ھميشه می بوده ام ،ھمواره ھمان خواھم بود" )م.ک .جی .واش واتس "بررسی
ساختار جمله در عھد عتيق" صفحه ٦٧
نام کامل  YHWHغالبا ً بگونه مخفف يا احتماالً به شکل اوليه ذکرميشود
) (١ياه ) Yahبه عنوان مثال  ،ھللو -ياه(
) (٢ياھو ) Yahuاسامی ،به مثال اشعيا(
) (٣يو ) Yoاسامی به مثال يوئيل(
 .٣بعد ھا در يھوديت ،اين نام معاھده ای )»نام با ساختار چھار حرف«( آنقدر مقدس تلقی شد که
يھوديان از تلفظ کردن آن واھمه داشتند ،که مبادا از حکم خرو  ٧ :٢٠و تثنيه  ١١ :۵و ١٣ :٦
سرباز زده باشند .بنا برين کلمه عبری » ادون« يا » ادونای«  adonيا َ ) adonaiسر َور من(
را جانشين ساختند که به معنای "مالک" و "سـَـر َور" و "شوھر" و "خداوند" بود .ھرگاه در
قرائت متون عھد عتيق به يھوه  YHWHمی رسيدند ،آنرا "خداوند" تلفظ می کردند .به اين
دليل است که يھوه  YHWHدر ترجمه ھای انگليسی ] Lordخداوند[ درج شده است.
 .۴ھمانند » ال«  YHWH ، Elاغلب با کلمات ديگر ترکيب می شود تا صفات مشخصه آن
خدايی که با اسراييل عھد بسته است تأکيد نمايد .البته کلمات مرکب بسياراند ،به مثال برخی
درينجا.
 ] YHWH - Yireh ۴٫١يھوه يايره[ )يھوه فراھم خواھد نمود( ،پيدا ١۴ :٢٢
] YHWH - Rophekha ۴٫٢يھوه روفِخا[ ) يھوه شفا دھنده تواست( ،خرو ٢٦ :١۵
] YHWH - Nissi ۴٫٣يھوه نيسی[ )يھوه عـَلـَم و درفش من است( خرو ١۵ :١٧
۴٫۴
۴٫۵
۴٫٦
۴٫٧
۴٫٨
۴٫٩

] YHWH - Meqaddishkemيھوه مقــَديش ِکم[ )يھوه آنکه تو را تقديس ميکند( ،خرو ١٣ :٣١
] YHWH - Shalomيھوه شالوم[ )يھوه صلح و آرامی است( داوران ٢۴ :٦
] YHWH - Sabbaothيھوه صبايوت[ )يھوه لشکر ھا( ١ ،سمو ٣ :١و١١؛ ۴ : ۴؛ :١۵
 ٢اغلب در »کتب انبياء«
 ] YHWH – Ro’Iيھوه رُعی[ )يھوه شبان من است( ،مزمور ١ :٢٣
] YHWH - Sidqenuيھوه صيد قنو[ )يھوه پارسايی و عدالت ما ست( ارميا ٦ :٢٣
] YHWH - Shammahيھوه شـَـ َمه[ )يھوه آنجا است( ،حز ٣۵ :۴٨
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" ۵ :١مـا" پولس در پيشگفتار خود نامی از شخص ديگری نبرده است ،اگر چه در نامه ھای ديگر خود
اغلب اين کار را می کند .اين عبارت اول ،در رجوع به ايمان آوردن پولس در راه دمشق و انتصاب اوست
)م.ک .اعمال  ،(٩که قويا ً و ضمناً ،خود نويسنده را می رساند.
" فيض و رسالت يافته ايم" پولس نه تنھا ھديه نجات بوسيله مسيح را دراينجا تأييد می کند ،بلکه بعالوه و
رسول غير يھوديان شدن را تصديق می نمايد .ھمه اينھا بطور آنی در راه دمشق
در ارتباط با آن ،فراخوانی
ِ
انجام گرفت )م .ک .اعمال  .(٩اين موضوع از روی فيض ھدفـمند بود ،نه نيکويی او!
 " تــا  ...سبب  ...گرديم" اين استفاده دوم از  eisدر چارچوبی ھمراه با ھدف است )م.ک .آيه  .(١انجيل
از طريق ايمان به عيسی ،شباھت خدا را به بشريت باز می گرداند .اين امر اجازه ميدھد مقصود اصلی خدا
آشکار گردد ،يعنی مردمانی که شخصيت او را در خود منعکس ميسازند )م.ک .آيه .(٧

"اطاعت ايمان"
JB ،NASB
"برای اطاعت از آن ايمان"
NKJV
"تا سبب اطاعت ايمان گرديم "
NRSV
"برای ايمان آوردن و اطاعت نمودن"
TEV
اين اولين استفاده از واژه محوری و اساسی "ايمان" در روميان می باشد .اين واژه به سه طريق مشخص
در اين باب و کتاب استفاده شده است:
 .١آيه  .۵در مورد پيکره ای از حقايق يا آموزه ھا در ارتباط با عيسی و زندگی مسيحی بکار رفته
است )م .ک .اعما ٧ :٦؛ ٨ :١٣؛ ٢٢ :١۴؛ ۵ :١٦؛ روم ١ :١۴؛ ٢٦ :١٦؛ غال ٢٣ :١؛ ١٠ :٦؛
يھودا  ٣و .(٢٠
 .٢آيه  .٨با مفھوم توکل و اعتماد شخصی به عيسی بکار رفته است .واژگان انگليسی“believe” ،
” ] “trust”, “faithباور ،ايمان ،و توکل/اعتماد[ ھر سه ترجمه يک واژه يونانی )pistis
 (pisteuo/ميباشند .انجيل ھم »ادراکی« است )تعليم( و ھم شخصی )م .ک .آيه ١٦؛ يوحنا ١٢ :١؛
.(١٦ :٣
 .٣آيه  .١٧به معنای عھد عتيق آن »،قابل اعتماد بودن ،وفاداری ،يا قابل توکل بودن« بکار رفته است.
مفھوم حبقوق  ٦ :٢اينست .در عھد عتيق آموزه تکامل يافته ای از ايمان نيست ،بلکه نمونه ھای
متعدد از زندگيھای ايمانداران آمده است )م .ک .ابراھيم در پيدا  - (٦ :١۵نه ايمان کامل بلکه ايمان
در حال تقال )م.ک .عبر  .(١١اميد مردمان در توانايی شان برای عمل يا ايمان صحيح نيست ،بلکه
اميدشان به شخصيت خداست .تنھا خدا وفادار است!
يک ِسری اعمال ھستند که می توان آنھا را واقعه نجات ناميد:
الف .توبه )م .ک۴ :٢ .؛ مرقس ١۵ :١؛ لوقا  ٣،۵ :١٣؛ اعمال ١٩ ،١٦ :٣؛ (٢١ :٢٠
ب .باور/ايمان )م .ک١٦ :١ .؛ يوحنا ١٢ :١؛ ١٦ :٣؛ اعما  ،٣١ :١٦تعميد اعالم عمومی ايمان
شخص است(
ج .اطاعت )م .ک١٣ :٢ .؛  ٢قرن ١٣ :٩؛ ۵ :١٠؛  ١پطر  ٢ :١و (٢٢
د .استقامت )م .ک٧ :٢ .؛ لوقا ١ :١٨؛  ٢قرن  ١ :۴و ١٦؛ غال ٩ :٦؛  ٢تسا .(١٣ :٣
شرايط معاھدۀ جديد می باشند .ما بايد ھديه خدا را در مسيح دريافت کرده و بطور مستمر آنرا بپذيريم
اينھا
ِ
)م.ک .آيه ١٦؛ يوحنا .(١٢ :١
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"بخاطر نام »او«"
NASB
"برای نام »او«"
NKJV
"برای خاطر نام او"
NRSV
"بخاطر مسيح"
TEV
"به احترام نام او"
NJB
به عنوان خاص در  ٩ :١٠رجوع شود.

" NRSV ،NASBدر ميان ھمه »غير يھوديان«"
" در ميان ھمه ملت ھا"
NKJV
"مردم از ھمه ملت ھا"
TEV
"به ھمه ملت ھای بی دين"
JB
اين انجيل جھانی است .وعده خدا در پيدا  ١۵ :٣برای » فديه « ،شامل ھمه افراد بشر است .مرگ مسيح
بعوض ما ،شامل ھمه بنی آدم گناھکار شد) .م .ک .يوحنا ١٦ :٣؛ ۴٢ :۴؛ افس ١٣ :٣ -١١ :٢؛  ١تيمو :٢
۴؛ ١٠ :۴؛ تيطس ١١ :٢؛  ٢پطر  .(٩ :٣پولس فراخوان خاص خود را برای موعظه انجيل خدا به غير
يھوديان ميداند )م .ک .اعما ١۵ :٩؛ ٢١ :٢٢؛ ١٧ :٢٦؛ روم ١٣ :١١؛ ١٦ :١۵؛ غال ١٦ :١؛ ٢٩ :٢؛ افس
٢ :٣و٨؛  ١تيمو ٧ :٢؛  ٢تيمو .(١٧ :۴
عنوان خاص :پيش داوری ھای »باب« ]نويسنده کتاب[ بر پايه تعاليم کليسای انجيلی
بايد به شما خوانندگان اذعان کنم درين مورد پيش داوری در عقيده من وجود دارد .الھيات نظام يافته ای
که به آن معتقدم ،کالوينيسم يا  Dispensationalismنيست ]اعتقاد به دوران مجزای کار خدا با بشر و ربوده
شدن کليسا قبل از سلطنت ھزار ساله و پايان فصل عطايای روح در زمان رسوالن[ ،بلکه بشارت »مأموريت
عظيم« می باشد .من ايمان دارم خدا از ازل نقشه ای برای فديه کردن ھمه بشر داشت )م .ک .پيدا ١۵ :٣؛
٣ :١٢؛ خرو ٦-۵ :١٩؛ ارميا ٣۴-٣١ :٣١؛ حز ١٨؛ ٣٩-٢٢ :٣٦؛ اعما ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :۴؛ ٢٩ :١٣؛
روم  ١٨-٩ :٣و  ٢٠-١٩و  ،(٣٢ -٢١يعنی ھمه آنانيکه به شباھت او خلق شده اند )م .ک .پيدا .(٢٧-٢٦ :١
معاھده ھا در مسيح ،متحد شده اند )م .ک .غال ٢٩-٢٨ :٣؛ کولس  .(١١ :٣عيسی راز خداست که در خفا
بود اما اکنون مکشوف شده است )م .ک .افس !(١٣ :٣-١١ :٢
اين استفھام اوليه بر روی ھمه ی تفسير ھای من از کتاب مقدس اثر گذاشته است )به عنوان مثال ،يونس(.
تمامی متون را از اين ديدگاه ميخوانم .اين يقينا ً پيش داوری است )تمامی تفسير کنندگان پيش داوری خود را
دارند!( ،لکن اين پيش فرضی مطلعانه است بر پايه ی کتب مقدسه.
" ٦ :١شما نيز" پولس نمونه ای بسيار فراتر از معمول )جفا کننده کليسا( از فيض خدا بود ،لکن خوانندگان
نوشته ھای او ھم نمونه ھايی از فيض خدا نسبت به عدم استحقاق و شايستگی بودند.

NKJV ،NASB
NRSV
TEV
JB

"خوانده شدگان عيسی مسيح"
آن عيسی مسيح باشيد"
"که فراخوانده شده ايد تا از ِ
"آنانيکه خدا فراخوانده است تا متعلق به عيسی مسيح باشيد"
"بتوسط فراخوان او متعلق به عيسی مسيح ھستيد"
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اين ممکن است:
 .١آرايه ادبی در باره کلمه »کليسا« باشد که به معنای »آنانکه ]از ميان بقيه[ فرا خوانده شده ند« يا
»کسانيکه جمع آوری شده اند« بوده است.
 .٢اشاره ای باشد به انتصاب الھی )م .ک .روم ٣٠-٢٩ :٨؛  ١ :٩به بعد؛ افس  ۴ :١و ١١؛ ٢١ :٣؛ :۴
١و(۴
 .٣ترجمه عبارت "شما که فراخوان را شنيده ايد و متعلق به عيسی مسيح ھستيد" در »کتاب مقدس
انگليسی تجديد نظر شده«
اين نيز بازتابی است از مفھوم اين عبارت طبق ترجمه ھا در  ،TEV ، NRSVو  .JBبه عنوان
خاص ذيل رجوع نمائيد.
عنوان خاص :فرا خوانده شده
خدا ھمواره پيشقدم می شود تا ايمانداران را فرا بخواند ،منتصب نمايد ،و آنھا را با محبت بسوی خود
مجذوب کند )م .ک .يوحنا ٦۵، ۴۴ :٦؛ ١٦ :١۵؛  ١قرن ١٢ :١؛ افس  ۵ -۴ :١و .(١١واژه "فرا خواندن"
در چند مفھوم الھياتی بکار رفته است:
کار تکميل شده
الف .گناھکاران با فيض خدا بسوی نجات و رستگاری فرا خوانده شده اند و اين از طريق ِ
مسيح و ملزم ساختن انسان توسط روح ]خدا[ است )بعنوان مثال  ،klētosم .ک .روم ٧-٦ :١؛ :٩
 ،٢۴که از لحاظ خدا شناسی مشابه  ١قرن  ٢-١ :١و  ٢تيمو ٩ :١؛  ٢پطر  ١٠ :١می باشد(.
ب .گناھکاران نام خداوند را می خوانند تا نجات يابند )به عنوان مثال  ،epikaleōم .ک .اعمال ٢١ :٢؛ :٢٢
١٦؛ روم  .(١٣-٩ :١٠اين جمله يک اصطالح عبادتی يھودی می باشد.
ج .ايمانداران خوانده شده اند تا زندگی ھا شان مشابه مسيح باشد )به عنوان مثال  ، klēsisم.ک ١ .قرن :١
٢٦؛ ٢٠ :٧؛ افس ١ :۴؛ فيليپيان ١۴ :٣؛  ٢تسا ١١ :١؛  ٢تيمو (٩ :١
د .ايمانداران خوانده شده اند تا خدمات انجام دھند )م .ک .اعما ٢ :١٣؛  ١قرن  ٧-۴ :١٢؛ افس (١ :۴

متن ) NASBبروز آمده( ٧ :١
٧به ھمه آنان که در روم ،محبوب خدايند و بعنوان مقدسين فراخوانده شده اند :فيض و آرامش از جانب
خدا ،پدر ما و خداوند عيسی مسيح برشما باد.
" ٧ :١محبوب خدا" اين عبارت اغلب در مورد عيسی بکار ميرفت )م .ک .متی ١٧ :٣؛  .(۵ :١٧اکنون در
باره کليسای روم بکار گرفته شده بود! اين عمق محبت خدا را به کسانيکه به پسر او توکل دارند نشان می
دھد .چنين انتقال را نيز ميتوان در افس  ٢٠ :١مشاھده کرد )اعمال خدا برای مسيح( و ) ٦-۵ :٢اعمال مسيح
برای ايمانداران(.
" در روم" پولس اين کليسا را شروع ننمود .نا معلوم است چه کسی اين کار را کرد» .روميان« نامه ای
بود برای معرفی خود به کليسايی که قبال تاسيس شده بود .کتاب روميان تکميل ترين ارائه پولس از انجيلی
است که بدان موعظه می کرد .وضعيت محلی کمترين تأثير را برآن داشته است ،اگر چه تنش ھايی بين
ايمانداران يھودی و غير يھودی وجود داشت و پولس در سراسر نامه به آنھا تذکراتی ميدھد.
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"به عنوان مقدسين فرا خوانده شده"
"فراخوانده شده تا مقدسين باشند"
"فرا خوانده شده اند تا قوم متعلق به او باشند"

واژه "مقدسين" اشاره بود به موقعيت ايمانداران در مسيح ،نه بی گناه بودن آنھا .می بايد نيز توصيفی باشد
از پيشرفت آنھا در»شبيه مسيح بودن« .اين واژه ھميشه بصورت »جـمــع« بوده ،بغير از فيليپيان .٢١ :۴
اما ،حتی درين چارچوب» ،اسم جـمــع« است .مسيحی بودن يعنی عضوی از جامعه و خانواده و بـدن بودن.
آيه  ١نشان می دھد که پولس به رسالت فرا خوانده شده بود .ايمانداران در آيه " ٦خوانده شدگان عيسی
مسيح" ھستند .ايمانداران در آيه  ٧نيز "مقدسين" خوانده شده اند .اين "فرا خوانی" روش عھد جديد برای
بيان اين حقيقت بود که پيشقدم شدن برای خدا اولويت دارد .ھيچيک از بشر سقوط کرده ھرگز خود را فرا
نخوانده است )م.ک١٣-٩ :٣ .؛ اشعيا ٦ :۵٣؛  ١پطر  .(٢۵ :٢خداست که ھميشه قدم اول را بر ميدارد )م.
ک .يوحنا  ٦۵ ،۴۴ :٦؛  .(١٦ :١۵او ھميشه »معاھده« را بسوی ما می آورد .نجات ما ھم اينطور است
)پارسايی منسوب به ما يا وضعيت قانونی منسوب به ما( اما نيز برای اينکه عطايا داشته باشيم  -تا خدمت ما
مؤثر بيفتد )م .ک ١ .قرن  (١١ ،٧ :١٢و ھمينطور برای زندگی مسيحی ما .به »عنوان خاص« ذيل رجوع
نمائيد.
عنوان خاص :مـقــدسـيـن
دادن کسی يا
يونانی کلمه عبری  kadashاست ،که معنای اساسی آن ،جدا کردن و اختصاص
اين معادل
ِ
ِ
مفھوم ”] “sacredمقدس[
چيزی يا مکانی برای استفاده انحصاری »يھوه«  YHWHاست .معنای ضمنی آن
ِ
در زبان انگليسی را ميرساند .يھوه بخاطر ذات خود )روح ازلی آفريده نا شده( ،و نيز شخصيت خود )کمال
اخالقی( از انسان ھا جداست .او معياری است که ھمه چيز با او سنجيده و قضاوت می گردد .او »يکتای
قدوس« و »دگر قدوس« برتر و افضل است.
ِ
خدای
»
بين
ارتباطی
و
اخالقی
مانع
(
٣
)پيدايش
گناه
اما
آفريد،
مشارکت
و
دوستی
برای
را
انسان
خدا
ِ
ِ
بشرگناھکار ،حايل کرد .خدا اراده نمود خلقت ھوشيار خود را اعاده کند و به وضعيت اوليه باز
قدوس« و
ِ
گرداند؛ لذا قوم خود را فرا ميخواند تا "مقدس" باشند )م.ک .الويان ١١:۴۴؛ ٢ :١٩؛  ٧ :٢٠و ٢٦؛ .(٨ :٢١
با رابطه ای که قوم »او« بر پايه ايمان با يھوه دارند  -بخاطر موقعيتی که در معاھده با خدا در»او« يافته اند -
مقدس می گردند ،اما نيز فرا خوانده شده اند تا مقدس زندگی کنند )م .ک .متی .(۴٨ :۵
اين زندگی مقدس ،امکان پذير است زيرا ايمانداران توسط زندگی و کار مسيح و نيز حضور روح القدس
در افکار و دلھاشان ،کامال مورد قبول خدا و بخشش او قرار گرفته اند .اين موضوع وضعيت بظاھر متفاوت،
اما در واقع درست ذيل را ايجاد ميکند:
 .١مقدس بودن بدليل اينکه پارسايی مسيح به حساب انسان گذاشته شده است
 .٢فراخوانده شده برای زندگی مقدس به دليل حضور »روح« ]خدا[
ايمانداران" ،مقدسين" ) (hagioiھستند بخاطر مصداق اين موارد در زندگی ھای ما ) (١اراده »احد قدوس«
» پدر«؛ ) (٢کار »پسر قدوس« )عيسی(؛ و ) (٣حضور »روح القدس«.
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عھد جديد ھميشه به مقدسين در »صيغه جمع« اشاره ميکند )به غير از يکبار در فيليپيان  ،١٢ :۴اما حتی
آنجا ھم متن ،مفھوم آنرا به »جـمــع« مبدل می سازد .نجات يافتن يعنی قسمتی از يک خانواده و بدن و
ساختمان شدن! ايمان مبتنی بر کتاب مقدس با پذيرش شخصی آغاز ميشود ،اما پيامد آن مشارکت جمعی
است .برای سالمت ،رشد و خيريت بدن مسيح – يعنی کليسا )م .ک ١ .قرن  ،(٧ :١٢به ھر يک از ما عطايا
داده شده اند )م.ک ١ .قرن  .(١١ :١٢نجات يافته ايم تا خدمت کنيم! تقدس ،مشخصه اين خانواده است!
دعای برکت در آغاز ،مشخصه ی پولس است .اين
 " فيض و آرامش از جانب خدا  ...برشما باد ".اين
ِ
دعا ،آرايه ادبی است مرکب از واژه ی سنتی يونانی "سالم ھا" ) (chareinو از واژه ی"فيض") (charisکه
خاص مسيحيت است .پولس احتماالً اين سرآغاز يونانی را با درود سنتی عبری ،شالوم ]سالم[ به معنای
"آرامش" ،ترکيب کرده است .اين البته صرفا ً حد س می باشد .توجه کنيد که از لحاظ الھياتی ،فيض ھميشه بر
آرامش مقدم است.
 " از جانب خدا ،پدر ما و خداوند عيسی مسيح" پولس مداوما ً فقط از يک »حــرف اضـافــه« برای ھر دو
اين نام ھا استفاده ميکند )م.ک .ا قرن ٣ :١؛ غال ٣ :١؛ افس ٢ :١؛ فيل ٢ :١؛  ٢تسا ٢ :١؛ ا تيمو ١ :١؛ ٢
تيمو ٢ :١؛ تيطس  .(۴ :١اين طريقه اوست تا اين دو»اقنوم تثليث« را از لحاظ دستوری به يکديگر مرتبط
سازد .با اينکار ،الوھيت و برابری عيسی تأکيد ميگرديد.
عنوان خاص :پــدر
عھد عتيق تشبيه »خدا بعنوان پدر« ،که رابطه بسيار نزديک خانوادگی را ميرساند ،معرفی می نمايد
پسر« يھوه  YHWHتوصيف شده است )م.ک .ھوشع ١ :١١؛ مال :٣
 .١ملت اسرائيل اغلب به عنوان » ِ
(١٧
 ٢٫حتی پيشتر در تثنيه ،قياس خدا بعنوان » پدر« استفاده شده است )تثنيه (٣١ :١
 ٣٫در تثنيه  ، ٣٢اسرائيل "فرزندان او" خوانده شده ،و خدا "پدر شما" خوانده شده است
 ۴٫اين قياس در مزمور  ١٣ :١٠٣ذ کر شده و در مزمور  ۵ :٦٨گسترش داده شده است ) پدر يتيمان(
 ۵٫در کتب انبياء ،بسيار بود )م .ک .اشعيا ٢ :١؛ ٨ :٦٣؛ اسرائيل بعنوان پسر ،خدا بعنوان پدر:٦٣ ،
١٦؛ ٨ :٦۴؛ ارميا ۴،١٩ :٣؛ .(٩ :٣١
عيسی به زبان »آرامی« سخن ميگفت ،پس بسياری از موارد که » پدر« به يونانی Pater ،آمده است،
می تواند نشانگر  ] Abbaابّا[ آرامی باشد )م.ک .(٣٦ :١۴ .اين واژه حاکی از رابطه خانوادگی »بابا« يا
»پاپا«  ،نشانگر رابطه نزديک عيسی با »پدر« است .با آشکار ساختن اين مطلب به شاگردانش ،عيسی ما را
نيز به رابطه نزديک با پدر تشويق مينمايد .واژه »پدر« در عھد عتيق صرفا ً برای »يھوه« بکار رفته بود ،اما
عيسی از آن اغلب و بطور فراگيرنده استفاده ميکند .اين مکاشفه عمده و اعظمی است از رابطه جديد ما با خدا
از طريق مسيح.
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متن ) NASBبروز آمده(١۵ - ٨ :١ :
 ٨نخست خدای خود را به توسط عيسی مسيح ،بخاطر ھمه شما شکر می گزارم زيرا ايمان شما در
سراسر دنيا اعالم ميگردد ٩ .زيرا خدا ،که او را در روح خود با موعظه انجيل پـسـرش خدمت ميکنم ،بر من
شاھد است که چگونه بی وقـفه شما را ذکر ميکنم ١٠ ،وھمواره در دعا ھايم استدعا مينمايم شايد سرانجام
اکنون به اراده خدا ،موفق گردم پيش شما بيايم ١١ .زيرا مشتاق ديدارتان ھستم تا شما را از عطايی روحانی
بھره مند سازم ،تا آنکه استوار گرديد ١٢ ،يعنی زمانی که در ميان شما ھستم من و شما ھر دو از يکديگر
تشويق يابيم ،ھر يک از ما با ايمان آن دگر ،ھم ايمان شما و ھم ايمان من ١٣ .ای برادران نميخواھم بی خبر
باشيد که بارھا قصد آن داشته ام نزدتان بيايم )و تا کنون موانعی سر راھم بوده اند( تا در ميان شما نيز
ثمری بدست آورم ،ھمانگونه که در ميان ديگر غير يھوديان بدست آورده ام ١۴ ،من نسبت به چه يونانيان و
چه بَربَرھا ،چه حکيمان و چه جاھالن ،متعھد می باشم ١۵ .ازين رو اشتياق دارم انجيل را به شما نيز که در
روم به سر می بريد موعظه کنم.
" ٨ :١نخست" :درين متن "نخست" به معنی "از آغاز" يا "بايد آغاز نمايم" است )ج .ب .فيليپس(
عيسی
" خدای خود را به توسط عيسی مسيح  ...شکر می گزارم" :پولس معموال دعاھای خود را از طريق
ِ
مسيح به خدا خطاب می کند .برای ما تنھا راه نزديک آمدن به خدا ،عيسی مسيح است! به عنوان خاص:
»دعا ھای حمد و شکر گزاری پولس« در  ٢۵ :٧رجوع نماييد.
 " بخاطر ھمه شما" :اين استفاده از "ھمه" مثل آيه  ،٧ميتواند بازتابی باشد از حسادت و منازعه بين
رھبران يھودی ايماندار -که بخاطر فرمان »نرون« از روم فرار کرده بودند  -و رھبران غير يھودی ايماندار
حاصله ،که برای چند سالی جانشين آنھا شده بودند .روميان  ١١-٩ممکن است ھمين مسئله را مطرح ميسازد.
امکان آن نيز ھست که اين شامل سازی افراد ،خطاب به "ضعيفان" و "اشخاص قوی" در روميان -١ :١۴
 ١٣ :١۵باشد .خدا ھمه افراد کليسای روم را دوست ميدارد و آنھا را بطور برابر محبت ميکند!
 " زيرا ايمان شما در سراسر دنيا اعالم ميگردد" :روميان  ١٩ :١٦اشاره به ھمين حقيقت داشت .بديھی
ادبی گزاف گويی( و حاکی از جھان رومی بود )م .ک.
سبک مشرق زمين بود )صنعت
گويی
است اين اغراق
ِ
ِ
ِ
 ١تسا .(٨ :١
 " ٩ :١خدا ...بر من شاھد است " :پولس درينجا به نام خدا قسم خورد )م .ک١ :٩ .؛  ٢قرن ٢٣ :١؛ :١١
 ١١ -١٠و ٣١؛ ١٩ :١٢؛ غال ٢٠ :١؛  ١تسا  .(۵ :٢اين روش او بعنوان يھودی برای اثبات صداقتش بود.
" در روح خود" :اين نمونه خوبی از استفاده  pneumaبرای روح انسان است )م .ک۵،١٠،١٦ :٨ .؛
 (١١ :١٢که به معنی حيات انسان بکار رفته است )به سخن ديگر نَفَس ،در عبری  ، ruachم.ک .پيدا .(٧ :٢
" ١٠ :١ھمواره در دعاھايم استدعا مينمايم" :پولس اين کليسا را شروع نکرد ،لکن مرتبا ً برای آنھا در دعا
بود )م.ک ٢ .قرن  ، (٢٨ :١١چنان که برای ھمگی کليساھايش دعا ميکرد! به عنوان خاص» :دعای
شفاعت« در  ٣ :٩رجوع نماييد .ھمانطور که در باب  ١٦بروشنی ديده ميشود ،پولس در کليسای روم دوستان
و ھمکاران بسيار داشت.
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 " اگر "  :اين »جمله شرطی نــوع اول« است که نويسنده از ديدگاه خود يا برای مقاصد نوشتاری خويش،
واقعيت آنرا مسلم می پندارد .پولس قصد داشت در سفرش به اسپانيا سر راه از روم ديدن کند )م .ک:١۵ .
 .(٢۴-٢٢احتماالً برنامه اش اين نبود مدت زيادی بماند .پولس ھمواره خواستارعرصه ای جديد بود که
شخص ديگری در آن کار نکرده باشد) .م.ک١۵:٢٠ .؛  ٢قرن  ١۵ :١٠و  .(١٦امکان دارد يکی از ھدف
ھای نامه روميان جمع آوری ھدايای مالی برای مسافرت بشارتی اش به اسپانيا بوده است )م .ک.(٢۴ :١۵ .
" به اراده خدا ،موفق گردم پيش شما بيايم " :آيات  ١٣و  ٣٢ :١۵ھمسان اين عبارت می باشند .پولس
معتقد نبود برنامه زندگی و مسافرت ھايش متعلق به خودش ھستند ،بلکه به خدا تعلق دارند )م.ک .اعما :١٨
٢١؛  ١قرن ١٩ :۴؛  (٧ :١٦به عنوان خاص در  ٢ :١٢رجوع نماييد.
" ١١ :١زيرا مشتاق ديدارتان ھستم " :اين ھمسان  ٢٣ :١۵است .مدت زيادی بود که پولس ميخواست با
ايمانداران در روم مالقات کند) .م.ک .اعما .(٢١ :١٩
" تا شما را از عطايی روحانی بھره مند سازم" :عبارت »عطای روحانی« به معنای بينش يا برکت
روحانی بکار رفته بود )م .ک٢٩ :١١ .؛  .(٢٧ :١۵نگرش پولس نسبت به خود اين بود که بطرزی منحصر
بفرد ،فرا خوانده شده بود تا رسول غير يھوديان باشد )م .ک .آيه .(١۵
" تا آنکه استوار گرديد" :اين »مـصـدر مـجـھــول گـذشـتــه مـطـلــق«  histēmiاست .به عنوان خاص در
 ٢ :۵مراجعه نماييد.
 ١٢ :١ھدف مشارکت مسيحی اين است .مقصود از عطايا ،يکی ساختن ايمانداران بصورت جامعه ای خادم
است .مسيحيان عطايا را برای بھره مندی ھمگان يافته اند )م .ک ١ .قرن  .(٧ :١٢تمامی عطايا مناسبت و
مطابقت دارند .درھنگام نجات ،روح القدس تمامی عطايا را افاضه ميکند )م .ک ١ .قرن  .(١١ :١٢ھمه
ت فرا خوانده شده و عطيه يافته ھستند )م .ک .افس  .(١٢-١١ :۴پولس
ايمانداران ،خدمت گزاران تمام وق ِ
ً
صريحا ً اقتدار رسالت خود را بيان ميکند ،اما تمامی جامعه نيز بايد متقابال نقش خود را ايفا کنند .ايمانداران به
يکديگر احتياج دارند!
" ١٣ :١برادران نميخواھم بی خبر باشيد" :اين اصطالحی است که پولس اغلب برای مطرح کردن اظھارات
مھم استفاده ميکند )م .ک ٢۵ :١١ .؛  ١قرن ١ :١٠؛ ١ :١٢؛  ٢قرن ٨ :١؛  ١تسا  .(١٣ :۴از لحاظ منظور
آمين" عيسی است.
ادبی ،اين مشابه "آمين ،
ِ
"و تا کنون موانعی سر راھم بوده اند" :اين »فـعــل مـجـھــول« است .ھمين عبارت در  ١تسا  ،١٨ :٢در
موقعيتی که شيطان عامل است ،ديده ميشود .پولس معتقد بود خدا زندگيش را رھبری مينمود ،اما شيطان
مزاحمت ھايی در آن ايجاد ميکرد .به گونه ای ھر دو درست ھستند )م.ک .ايوب ٢-١؛ دانيال  .(١٠استفاده
ازين واژه در  ٢٢ :١۵داللت بر اين دارد که مانع ،کار بشارتی پولس در ناحيه شرقی مديترانه بود که ھنوز
خاتمه نيافته بود )اما بزودی پايان ميگرفت(.
"تا در ميان شما نيز ثمری بدست آورم" :درين متن "ثمر" احتماالً اشاره به آنانی دارد که از اديان ديگر به
مسيحيت ايمان مياورند ،اما در يوحنا  ٨-١ :١۵و غال  ٢٢ :۵در اشاره به بلوغ روحانی است .متی ٧
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ميگويد" :از ثمرتان شناخته خواھيد شد" اما واژه ی ثمر را تعريف نمی کند .بھترين پارالل و ھمسان آن
احتماالً فيليپيان  ٢٢ :١است که پولس از ھمين استعاره ی کشاورزی استفاده ميکند.
" ١۴ :١من  ...متعھد ميباشم" :پولس ازين واژه چند بار در روميان استفاده ميکند.
 .١پولس متعھد است انجيل را به ھمه غير يھوديان )درينجا( موعظه کند.
 .٢پولس به »جسم« متعھد نيست )(١٢ :٨
 .٣کليسای غير يھودی ملزم است به »کليسای مادر« در اوشليم ياری دھد )(٢٧ :١۵
"نسبت به  ...يونانيان" :اين اشاره ای بود به مردمان متمدن و تحصيلکرده اطراف دريای مديترانه.
اسکندر کبير و پيروانش ،ھلنيسم را در جھان شناخته شده ی آن زمان رواج داده بودند .رومی ھا بر فرھنگ
يونان تسلط يافته ،آنرا جزء فرھنگ خود ساخته بودند.
"نسبت به  ...بَربَرھا" :اين واژه ) تسميه تقليدی( به معنای اقوام غير متمدن و تحصيل ناکرده معموالً از
بنظر
ت آنھا
ناحيه شمال بود و در مورد کسانی بکار ميرفت که به يونانی صحبت نمی کردند .آوای صحب ِ
ِ
يونانی ھا و رومی ھا اصوات " بَر بَر بَر" بود.
"نسبت به ...حکيمان و  ...جاھالن" :امکان دارد اين عبارت يونانی ھمسان "بَربَرھا" باشد ولی لزوما ً
اينطور نيست .اين ميتواند طرز ديگری از اشاره به ھمه اقوام و اشخاص باشد.
متن ) NASBبروز آمده(١٧ – ١٦ :١ :
 ١٦زيرا از انجيل سرافکنده نيستم ،چرا که قدرت خداست برای نجات ھر کس که ايمان آ َو َرد ،نخست
يھود و نيز يونانی ١٧ .زيرا در آن ،نيکی مطلق خدا مکشوف می شود ،از ايمان تا ايمان ،چنانکه نوشته
شده است" :لــکــن پــارســا بـــه ايــمـــان زيـــســت خــواھـــد کــــــرد".
 :١٧-١٦ :١آيات  ١٧-١٦مضمون اصلی کل کتاب می باشند .در  ٣١-٢١ :٣اين مضمون ارتقاء يافته و
خالصه شده است.
١٦ :١
NRSV ،NASB
NKJV
TEV
JB

"از انجيل سرافکنده نيستم"
"از انجيل مسيح سر افکنده نيستم"
"به انجيل اعتماد کامل دارم"
"از خبـــر خــوش سر افکنده نيستم"

پولس احتماالً به سخنان عيسی در مرقس  ٣٨ :٨و لوقا  ٢٦ :٩اشاره می کند .او از محتوی انجيل يا از
آزار و شکنجه ای که نتيجه آنست سر افکنده نيست )م .ک ٢ .تيمو  ١٢ :١و  ١٦و .(١٨
در  ١قرن  ٢٣ :١يھوديان از انجيل شرمنده بودند زيرا ماشيحی را تأييد ميکرد که متحمل رنجھاست و
يونانيان نيز ازآن شرمنده بودند ،زيرا رستاخيز جسم را تأييد ميکرد.
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" نجات" :درعھد عتيق ،کلمه عبری ) (yashoدر درجه اول به معنی رھايی جسمی بود )م .ک.
يعقوب  ،(١۵ :۵لکن در عھد جديد کلمه يونانی ) (sōzōدر درجه اول به رھايی روحانی اشاره دارد )م.ک١ .
قرن  .(٢١ ،١٨ :١به کتاب » الفاظ مترادف در عھد عتيق« نوشته رابرت ب .گردلستون ،صفحات -١٢۴
 ١٢٦رجوع نماييد.

"به ھر کس که ايمان آورد"
NASB
"برای ھر کس که ايمان آورد"
NKJV
"به ھر کس که ايمان دارد"
NRSV
"ھمه ی آنانی که باور دارند"
TEV
"ھمه ی آنانی که ايمان دارند"
JB
انجيل برای ھمه افراد بشر است )حقيقتا ً چقدر از کلمات "ھر کس" " ،ھر آنکه" و "ھمه" لذت می برم(
اما ايمان آوردن يکی از شرايط پذيرش است )م.ک .اعمال  .(٣١-٣٠ :١٦شرط ديگر توبه است )م .ک.
مرقس ١۵ :١؛ اعما ١٦،١٩ :٣؛  .(٢١ :٢٠تعامل خدا با انسان ھا توسط معاھده انجام ميشود .او ھميشه خود
پيشقدم می شود و برنامه کار را مشخص ميکند )م.ک .يوحنا  ۴۴ :٦و .(٦۵اما چند شرط برای عمل متقابل
انسان وجود دارد  -به يادداشت برای  ۵ :١توجه کنيد.
واژه يونانی که درين جا "ايمان" ) (believeترجمه شده است می تواند در انگليسی به کلمات "اعتقاد"
) (faithيا "اعتماد" ) (trustنيز ترجمه شود .واژه يونانی ،نسبت به ھر کدام واژه انگليسی ،معنی گسترده
تری دارد .توجه کنيد »حـــال وصــفی« می باشد .ايمان نجات بخش ،ايمان مداوم است )م.ک ١ .قرن ١٨ :١؛
٢ :١۵؛  ٢قرن ١۵ :٢؛  ١تسا !(١۴ :۴
يونانی "اعتقاد" ،به معنای ايستادن به طرز محکم و استوار
در اصل ،کلمات مرتبط عبری و مأخذ اين لفظ
ِ
بوده است  -به مثال مردی که قدمش را از ھم باز کرده ،ايستاده است تا نتوان به آسانی او را حرکت داد.
عکس آن درعھد عتيق" :پايھايم در گل لجن بود" )مزمور  (٢ :۴٠و "نزديک بود قدم ھايم
استعاره ھای بر
ِ
بلغزد" )مزمور  .(٢ :٧٣ريشه ھای عبری مرتبط آن ، aman ، emunah ، emun ،بعد ھا در استعاره و
تشبيھا ً در مورد کسی استفاده شد که مورد اعتماد يا وفاداربود ،يا کسی که می توان روی او حساب کرد.
ايمان نجات بخش ،قادر بودن انسان سقوط کرده را در وفاداری نمی رساند  ،بلکه قدرت خدا را که وفادار می
ِ
ماند! اميد ايمانداران به توانايی ھای خودشان نيست بلکه به شخصيت الھی و وعده ھای اوست ؛ ھمه اينھا در
امين بودن خدا ،وفاداری او ،و وعده ھای اوست.
" نخست يھود" :دليل اين مختصراً در  ١٠-٩ :٢و ٣آمده است و در فصل ھای  ١١-٩به تمام وکمال بيان
شده است .اين در دنباله سخن عيسی در متی  ،٢۴ :١۵ ،٦ :١٠و مرقس  ٢٧ :٧است.
اين می تواند مرتبط با حسادت بين ايمانداران يھودی و يونانی کليسای روم باشد.
" ١٧ :١نيکی مطلق خدا" عبارت مذکور در چارچوب متن درين باره است (١) :شخصيت خدا ،و )(٢
اينکه او چگونه آن شخصيت را به انسان گناھکار ميدھد .در ترجمه » کتاب مقدس اورشليم«" ،عدالت خدا
ازين مکشوف می گردد" آمده است .در حاليکه اشاره آن به طرز زندگی اخالقی ايماندار می باشد ،اما در
درجه اول در باره اھليت قانونی او در برابر » داور پــارســا« است .اين نسبت دادن پارسايی خدا به انسان
سقوط کرده گناھکار ،از زمان رفورماسيون  -نھضت اصالحی پروتستانت قرن شانزدھم  -به عنوان »پارسا
شمرده شدن توسط ايمان« مشخص شده است )م.ک ٢ .قرن  ٢١ :۵؛ فيليپيان  .(٩ :٣اين ھمان آيه ای است که
زندگی و الھيات مارتين لوتر را متحول ساخت! لکن ھدف پارسا شمردن ،تقديس ،شبيه مسيح شدن  ،يا
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شخصيت پارسا و بی خطای خداست )م .ک .روم ٢٩-٢٨ :٨؛ افس ۴ :١؛ ١٠ :٢؛ غال  .(١٩ :۴پارسايی نه
تنھا يک اعالميه رسمی قانونی است ،بلکه فراخوانی برای يک زندگی مقدس می باشد؛ شباھت خدا در انسان
بازگردانده خواھد شد تا انسان آنرا به عمل آورد )م .ک ٢ .قرن .(٢١ :۵

عنوان خاص :کامالً نيک ساختن
"کامالً نيک ساختن" عنوانی چنان مھم است که شاگرد کتاب مقدس بايد اين مفھوم را مورد مطالعه گسترده
شخصی قرار دھد.
ً
در عھد عتيق شخصيت خدا "عادل" يا "کامال نيک" توصيف شده است .اصل اين واژه که از زبان »بين
النھرين« می آيد ،از نِی رودخانه گرفته شده است که بعنوان ابزار ساختمانی استفاده ميشد و راست بودن افقی
ديوارھا و حصارھا را با آن تعيين می کردند .خدا اين واژه را بر گزيد تا تشبيھا ً در باره ذات و سرشت
خودش استفاده شود .او آن لبه مستقيم )خط کش( است که ھمه چيز با آن ارزيابی می گردد .اين مفھوم ،بيانگر
نيکی کامل خدا و نيز حق او برای داوری کردن است.
انسان به صورت و شبيه به خدا آفريده شد )م.ک .پيدا ٢٧-٢٦ :١؛ ١ :۵و٣؛  .(٦ :٩آدميان برای
مشارکت با خدا آفريده شدند .تمامی خلقت ،صحنه يا زمينه ای است برای رابطه و تعامل خدا و انسان ھا .خدا
ميخواست انسان ،اشرف مخلوقاتش او را بشناسد ،دوست بدارد ،خدمت کند و مانند او باشد! وفاداری انسان
آزمايش شد )م.ک .پيدا  (٣و اولين زوج درين آزمون رد شدند .اين موضوع باعث گسيختگی رابطه بين خدا و
انسان ھا گرديد )م.ک .پيدا ٣؛ روم .(٢١-١٢ :۵
خدا وعده داد که آن مشارکت را دوباره برقرارکند )م .ک .پيدا  .(١۵ :٣اينرا خدا بوسيله اراده خود و
پسر خويش انجام ميدھد .انسان ھا قادر به تصحيح چنين نقض عھدی که به اين شکاف جدايی انجاميده نيستند.
)م.ک .روم .(٢٠ :٣-١٨ :١
پس از سقوط انسان ،اولين قدم خدا برای تجديد رابطه ومشارکت ،نقشه معاھده ای بود بر پايه دعوت او ،و
پاسخ انسان با توبه ،وفاداری ،و اطاعت .بخاطر سقوط شان ،ديگر کاری از انسان ھا بر نمی آمد )م .ک.
روم ٣١-٢١ :٣؛ غال  .(٣خود خدا بايد پيشقدم می شد تا انسان ھای عھد شکن را به وضع درست اوليه
برگرداند .اينکار را او ازين طريق انجام داد:
ً
کامل حقوقی(.
 .١اعالم اينکه انسان گناھکار بوسيله کار مسيح ،کامال نيک شناخته شده است )نيکی
ِ
کامل نسبت داده شده(.
 .٢اعطای رايگان نيکی کامل به انسان توسط کار مسيح )نيکی
ِ
 .٣اعطای »روح« که در انسان ساکن شده ،دراو نيکی کامل ايجاد ميکند )نيکی کامل اخالقی(.
 .۴تجديد مشارکت باغ عدن توسط مسيح ،که شباھت خدا را در ايمانداران باز ميگرداند )م .ک .پيدا :١
) (٢٧-٢٦نيکی کامل در اثر ارتباط(
اما خدا عمل متقابل بشر را الزاما ً در چارچوب معاھده ميخواھد .خدا صدور رأی ميکند) ،به عبارت ديگر
برايگان می دھد( و فراھم ميآورد ،اما انسان ھا بايد متقابالً و بطور ھميشگی اينگونه عمل کنند:
 .١توبه
 .٢ايمان
 .٣روش زندگی مطيعانه
 .۴استقامت
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بنابرين ،نيکی کامل عملی است معاھده ای و دو جانبه بين خدا و اشرف مخلوقات او .آن مبتنی برشخصيت
خدا ،کار مسيح ،و توانمندی روح خدا است ،و در مقابل ھرفرد بايد شخصا ً و مداوما ً واکنش مناسب داشته
باشد .اين نقشه کار » ،پارسا شمردن بوسيله ايمان« خوانده ميشود .اين نقشه در اناجيل مکشوف شده است اما
نه با اين کلمات .پولس آن را بطور عمده تعريف و مشخص نموده ،بيش از  ١٠٠بار از واژه يونانی
مختلف آن استفاده کرده است.
"نيکويی" به اشکال
ِ
ب يھودی تحصيلکرده ای بود ،واژه  dikaiosunēرا ،نه از ادبيات يونانی ،بلکه از
پولس که معلم مذھ ِ
مفھوم عبری کلمه  SDQکاربردی در ترجمه ھفتاد استفاده کرده است .در نوشته ھای يونانی اين واژه در
مورد کسی بکار ميرود که خود را با انتظارات اجتماعی و الھی ھماھنگ ميساخت .در معنای عبری ،ساختار
آن ھميشه با کلماتی است که در معاھدات بکار ميروند .يھوه  YHWHخدايی است عادل و اخالقی ،و مطابق
اخالقيات عمل ميکند .او ميخواھد قوم او شخصيت او را در خود بازتاب دھند .بشر بازخريد شده  ،خلقت تازه
ای ميگردد .نتيجه اين تازگی ،طرز زندگی جديد و خداپسندانه است )جنبه » پارسا شمردن« مورد تأکيد
کاتوليک ھای رومی( .ازآنجا که اسراييل حکومت يزدان ساالری داشت ،وجه تمايز روشنی بين »سکوالر«
)قوائد اجتماع( و مقدسات )اراده خدا( موجود نبود .اين تمايز در ترجمه واژه ھای عبری و يونانی به انگليسی
ديده ميشود که "عدالت" )در ارتباط با جامعه( و "نيکی کامل" )در ارتباط با دين( ذکر شده اند.
انسان سقوط کرده با خدا دوباره برقرار شده است.
انجيل عيسی )خبر خوش( اينست که مشارکت
ِ
ِ
پارادوکس« ]بيان در ظاھر مغاير و در واقع ھمخوان[ پولس اينست که خدا توسط مسيح ،گناھکار را تبرئه
»
ِ
زندگی »پسر« و مرگ و رستاخيز او
ميکند .اين دستاور ِد محبت »پدر« و رحم و فيض اوست؛ نيز دستاور ِد
ِ
می باشد؛ و نيز دستاور ِد »روح« است که عاشقانه محبت ميکند و بسوی انجيل مجذوب ميسازد .پارسا نمودن
عملی است که خدا برايگان انجام ميدھد ،اما بايد به زندگی خدا پسندانه ی شخص بيانجامد )ديدگاه آگوستين ،که
ھم بازتابی بود از تأکيد رفورماسيون بر رايگان بودن انجيل و ھم تأکيد کليسای کاتوليک روم بر زندگی تغيير
يافته پرازمحبت و وفاداری( .رھبران رفورماسيون ،لفظ "نيک کامل ساختن بوسيله خدا" را صيغه مـفـعــولی
مـلـکــی تلقی ميکردند )يعنی عملی که انسان خاطی را قابل پذيرش خدا می سازد – »تقديس جايگاه و
منزلت«( در حاليکه برای کاتوليک ھا اين واژه ،صيغه فـاعـلی مـلـکی است ،که منظور از آن ،مراحل بيشتر
شبيه به خدا شدن است  » -تقديس تجربی و پيشرونده« .واقعيت يقينا ً اينست که ھر دوی اين امور است!!
از ديدگاه من تمامی کتاب مقدس ،از پيدايش باب  ،۴تا مکاشفه باب  ،٢٠ثبتی است از تجديد رابطه و
مشارکت باغ عدن توسط خدا .کتاب مقدس با مشارکت خدا و انسان در محلی درين کره ی خاکی آغاز ميگردد
)م.ک .پيدايش  (٢-١و کتاب مقدس در چنين محلی خاتمه ميگيرد )م .ک .مکاشفه  .(٢٢-٢١شباھت خدا و
ھدف او برقرار و بازگردانيده خواھد شد!
در ارائه مدرک و شواھد مباحث فوق ،به بخش ھای منتخب ذيل درعھد جديد که نمونه ھايی از گروه
واژگان يونانی ھستند توجه نماييد.
 .١خدا کامال نيک است )اغلب در ارتباط با خدا بعنوان داور(
 ١٫١روميان ٢٦ :٣
 ٢ ١٫٢تسالونيکيان ٦-۵ :١
 ٢ ١٫٣تيموتاوس ٨ :۴
 ١٫۴مکاشفه ۵ :١٦
 .٢عيسی کامال نيک است
 ٢٫١اعمال ١۴ :٣؛ ۵٢ :٧؛ ) ١۴ :٢٢لقب ماشيح(
 ٢٫٢متی ١٩ :٢٧
 ١ ٢٫٣يوحنا ١ :٢و ٢٩؛ ٧ :٣
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 .٣اراده خدا برای مخلوق خود اينست که آنرا کامال نيک بسازد
 ٣٫١الويان ٢ :١٩
 ٣٫٢متی ) ۴٨ :۵م .ک(٢٠-١٧ :۵ .
 .۴راھھای خدا برای مھيا ساختن و ايجاد نيکی کامل
 ۴٫١روميان ٣١-٢١ :٣
 ۴٫٢روميان ۴
 ۴٫٣روميان ١١-٦ :۵
 ۴٫۴غالطيان ١۴-٦ :٣
 ۴٫۵اعطا شده از طرف خدا
 (١روميان ٢۴ :٣؛ ٢٣ :٦
 ١ (٢قرنتيان ٣٠ :١
 (٣افسسيان ٩-٨ :٢
 ۴٫٦دريافت شده توسط ايمان
 (١روميان ١٧ :١؛  ٢٢ :٣و٢٦؛ ١٣ ،۵ ،٣ :۴؛  ٣٠ :٩؛ ١٠ ،٦ ،۴ :١٠
 ١ (٢قرنتيان ٢١ :۵
 ۴٫٧از طريق اعمال »پـسـر«
 (١روميان ٣١-٢١ :۵
 ٢ (٢قرنتيان ٢١ :۵
 (٣فيليپيان ١١-٦ :٢
 .۵اراده خدا اينست که پيروان او کامال نيک باشند
 ۵٫١متی  ۴٨-٣ :۵؛ ٢٧-٢۴ :٧
 ۵٫٢روميان  ١٣ :٢؛  ۵-١ :۵؛ ٢٣-١ :٦
 ٢ ۵٫٣قرن ١۴ :٦
 ١ ۵٫۴تيموتاوس ١١ :٦
 ٢ ۵٫۵تيموتاوس  ٢٢ :٢؛ ١٦ :٣
 ١ ۵٫٦يوحنا ٧ :٣
 ١ ۵٫٧پطرس ٢۴ :٢
 .٦خدا جھان را بوسيله نيکی کامل داوری ميکند
 ٦٫١اعمال ٣١ :١٧
 ٢ ٦٫٢تيموتاوس ٨ :۴
نيکی کامل يکی از خصايل خداست و به رايگان ،از طريق مسيح ،به بشر خاطی داده شده است .آن:
 .١مشيت الھی است
 .٢ھديه خداست
 .٣عمل مسيح است
لکن فرآيند کامالً نيک شدن نيز بايد با جديت و استقامت پيگيری شود؛ و آن روزی ،با »بازگشـت
ثـانـوی« به کمال خواھد رسيد .مشارکت با خدا ،در زمان نجات مجدداَ برقرار ميشود ،اما در سراسر
زندگی رو به فزون است تا در وقت فوت يا »بازگشت ثانوی« ،به ديدار روبرو بيانجامد!
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اين نقل قول مناسبی است از »فرھنگ لغات پولس و نامه ھای او« از »مطبوعات اينتر وارسيتی«:
يک کامل شمرده شدن توسط خدا« را تأکيد مينمايد .به نظر
ای »ن ِ
"کالوين ،بيش از لوتر ،جنبه رابطه ِ
يک کامل شمرده شدن توسط خدا« دارد جنبه تبرئه را در بر ميگيرد .کالوين
ميرسد ديدگاھی که لوتر از »ن ِ
تأکيد ميکند نيکی کامل خدا به چه طرزعالی وتحسين برانگيزی بما بيان يا اعطا شده است" )صفحه .(٨٣۴
به نظر من رابطه ايماندار با خدا سه جنبه دارد:
 .١انجيل ،يک فرد و شخص است )تأکيد کليسای شرق و کالوين(
 .٢انجيل ،حقيقت است )تأکيد آگوستين و لوتر(
 .٣انجيل ،زندگی تغيير يافته است )تأکيد کليسای کاتوليک(
ھمه اينھا حقيقت دارند و برای مسحيت سالم و درست و مسيحيتی که مطابق کتاب مقدس است ،بايد به
تمامی آنھا اعتقاد داشت .اگر ھر يک از آنھا زياده تأکيد شود يا از اھميت آن کاسته گردد ،مشکالت بوجود
خواھند آمد.
بايد از عيسی استقبال کنيم!
بايد به انجيل ايمان داشته باشيم!
بايد ھدف ما اين باشد که شبيه مسيح شويم!

"از ايمان تا ايمان"
NKJV ،NASB
"از طريق ايمان برای ايمان"
NRSV
"از طريق ايمان است ،از ابتدا تا انتھا"
TEV
"اين نشان ميدھد ايمان چگونه به ايمان رھنمون ميگردد"
JB
حـــرف اضــافــه« دارد ek ،و  ، eisکه نشانگر تغيير مطلب يا گسترش آن می باشند .او
اين عبارت دو »
ِ
عينا ً ھمين ساختار را در  ٢قرن  ١٦ :٢و  apoو  eisرا در  ٢قرن  ١٨ :٣بکار می برد .مسيحيت ھديه
ايست که بايد مشخصه و روال زندگی شخص گردد.
چند امکان برای ترجمه اين عبارت وجود دارند» .عھد جديد ويليامز« آنرا اينطور ترجمه ميکند" :طريق
ايمان که به ايمانی بزرگتر رھنمون می شود ".نکات اصلی الھياتی چنين می باشند (١) :خدا مصدر ايمان است
)"مکاشفه شده"( ) (٢بشريت بايد متقابالً عمل کند و به عمل متقابل ادامه دھد؛ و ) (٣نتيجه ايمان بايد زندگی
خدا پسندانه باشد.
امر مسلم اينست که "ايما ِن" به مسيح بسيار مھم و اساسی است )م .ک١ :۵ .؛ فيليپيان  .(٩ :٣نجاتی که
خدا ارائه می کند مشروط بر اينست که شخص در مقابل ،ايمان آورد )م .ک .مرقس ١۵ :١؛ يوحنا ١٢ :١؛
 ،١٦ :٣اعمال ١٩ ، ١٦ :٣؛ .(٢١ :٢٠

"لکن مرد پارسا به ايمان زيست خواھد کرد"
NASB
"پارسايان به ايمان زيست خواھند کرد"
NKJV
"کسی که پارسا است به ايمان زيست خواھد کرد"
NRSV
"کسی که رابطه اش با خدا بوسيله ايمان اصالح شده است زيست خواھد کرد"
TEV
"مرد راستکار حيات را توسط ايمان می يابد"
JB
اين نقل قولی از حبقوق  ۴ :٢بود ،اما نه از »مـتـن مـاسـورتـيـک« ]متن عبری اصلی کتاب مقدس[ يا از
»ترجمه ھفتاد« .در عھد عتيق "ايمان" معنای استعاره ای گسترده ی "قابل اعتماد بودن" "امين بودن" يا "به
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ايمان نجات بخش است )م.ک.(٢٦ ،٢۵ ،٢٢ ،٢١ ،۵ :٣ .
کسی وفادار بودن" را داشت .وفاداری خدا پايه
ِ
توکل او بر آن چيز ھايی است که خدا فراھم ميکند .ھمين متن عھد عتيق درغالطيان
وفاداری انسان گواه
لکن،
ِ
ِ
 ١١ :٣و حبقوق  ٣٨ :١٠نقل قول شده است .واحد ادبی بعدی ،روميان  ،٢٠ :٣-١٨ :١آنچه را متضاد با
وفاداری نسبت به خداست ،نمايان ميکند.
آخر عبارت ،فھرست نماييم.
شايد ياری باشد درينجا برداشت ھای چندی از منقدين امروزی را ازين قسمت ِ
" Vaughan .١با ايمان شروع می شود و با ايمان خاتمه می يابد"
"تنھا توسط ايمان"
Hodge .٢
"بر ھيچ پايه ای نيست مگر بر ايمان"
Barrett .٣
"اول و آخر ،ايمان"
Knox .۴
"راستکاران بوسيله ايمان خواھند زيست"
Stagg .۵
متن ) NASBبروز آمده(٢٣ – ١٨ :١ :
 ١٨زيرا غضب خدا از آسمان به ظھور می رسد بر ضد ھر گونه بی دينی و شرارت انسانھايی که با
درون ايشان بديھی است،
شرارت حقيقت را سرکوب می کنند ١٩ .زيرا آنچه از خدا شناخته شده است در
ِ
ت
چون خدا آن را بر ايشان بديھی ساخته است ٢٠ .زيرا از آغاز آفرينش جھان ،صفات ناديدنی خدا ،يعنی قدر ِ
سرمدی و سرشت الھی ،به روشنی ديده شده اند زيرا بوسيله آنچه ساخته شده ،ادراک شده اند .تا آنکه
ايشان را ھيچ عذری نباشد ٢١ .زيرا ھر چند خدا را شناختند ،او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند،
بلکه در انديشۀ خود به بطالت گرفتار آمدند و دلھای بی فھم ايشان را تاريکی فرا گرفت ٢٢ .آنھا اعالم
ميکردند حکيم ھستند ،ا ّما احمق گرديدند  ٢٣و جالل خدای غير فانی را با تمثالی به شکل انسان فانی و
پرندگان و چارپايان و خزندگان معاوضه کردند.
" ١٨ :١زيرا" :توجه کنيد چند بار  garدر »جمله مضمون« آيات  ١٧-١٦بکار رفته است – سه بار ،و
درينجا اولين نکته پولس را در مورد انجيل معرفی ميکند ) ،(٣١ :٣-١٨ :١که »با قدرت خدا برای نجات«
تضاد داده شده است ).(١٧-١٦ :١
" غضب خدا" :آيات  ٢٣-١٨دنيای بی دين زمان پولس را مجسم ميسازد .خصوصياتی که پولس در
مورد دنيای بی دينان قائل است ھمچنين در ادبيات يھود ديده ميشود )م .ک .حکمت سليمان  ١ :١٣به بعد و
نامه آريس تِه آس (٣٨-١٣۴ ،و حتی در نوشته ھای اخالقی يونانی و رومی نيز .ھمان کتاب مقدسی که در
باره محبت خدا بما می گويد ھمچنين خشم او را مکشوف ميسازد )م .ک .آيات  ٣٢-٢٣؛  ٨ ،۵ :٢؛  ۵ :٣؛
 ١۵ :۴؛  ٩ :۵؛  ٢٢ :٩؛  ١٩ :١٢؛ .(۵-۴ :١٣
خشم و محبت ھر دو واژه ھای بشری ھستند که در مورد خدا بکار رفته اند .آنھا بازگو کننده اين واقعيت
ھستند که خدا طريقی دارد که ميخواھد ايمانداران آنرا بپذيرند و آنطور زندگی کنند .اگر کسی قصداً اراده خدا
)انجيل مسيح( را نپذيرد ،ھم درين دنيا عقوبت خواھد ديد  -چنانکه درين آيه آمده  -و ھم در آخرت )م.ک:٢ .
"کار نامعمول و عجيب" اوست )م.ک .اشعيا  ٢١ :٢٨به
 .(۵لکن نبايد خدا را انتقام جو تلقی کرد .داوری،
ِ
بعد( .محبت شخصيت اوست؛ تثنيه  ٩ :۵را با  ١٠ :۵؛  ٩ :٧مقايسه نماييد .بيش از ھر صفات ديگری ،در
او عدالت و رحمت وجود دارند .اما ھمه بايد به خدا حساب پس بدھند )م .ک .جامعه  ١۴-١٣ :١٢؛ غال
 ،(٦:٧حتی مسيحيان )م .ک١٢-١٠ :١۴ .؛  ٢قرن .(١٠ :۵
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" به ظھور می رسد" :ھمانطور که انجيل ،حقيقتی است که مکشوف شده است) ،آيه  ،(١٧خشم خدا نيز
چنين می باشد! بشر ھيچيک از آنھا را نه کشف کرده است و نه با منطق به آنھا دست يافته است.
" حقيقت را سرکوب می کنند" در رجوع به رد عمدی از جانب انسان بود ،نه به جھالت و نادانی افراد
)م.ک .آيات ٣٢ ،٢١؛ يوحنا  .(٢١-١٧ :٣معنی آيه مذکور می تواند چنين باشد (١) :آنان حقيقت را می دانند
ولی آنرا رد ميکنند؛ ) (٢طرز زندگی آنھا نشان می دھد آنان حقيقت را رد می کنند؛ يا ) (٣زندگی ھا و /يا
سخنان آنھا باعث می شوند ديگران حقيقت را نشناسند و دريافت نکنند.

عنوان خاص" :حقيقت" در نوشته ھای پولس
استفاده پولس ازين واژه و شکل ھای مربوطه ی آن ،از مترادف عھد عتيق آن  emetمی آيد که به معنای
امين يا وفادار است .در نوشته ھای يھودی زمان بين عھد عتيق و عھد جديد ،کاربرد آن مفھوم "حقيقت" در
تضاد با "دروغ" بود .شايد نزديک ترين پارالل و مشابه آن "سرودھای شکرگذاری" از طومارھای بحرالميت
باشند که در آن ،در مورد تعاليم مکشوف بکار رفته است .اعضای جامعه »اِسـيـن« " ،شاھدان حقيقت" شدند.
پولس از اين کلمه بعنوان راھی برای رجوع به انجيل عيسی مسيح استفاده ميکند.
 .١روميان ٢۵ ،١٨ :١؛ ٢٠ ،٨ :٢؛  ٧ :٣؛ ٨ :١۵
 ١ .٢قرنتيان ٦ :١٣
 ٢ .٣قرنتيان ٢ :۴؛ ٧ :٦؛  ١٠ :١١؛ ٨ :١٣
 .۴غالطيان ١۴ ،۵ :٢؛ ٧ :۵
 .۵افسسيان  ١٣ :١؛ ١۴ :٦
 .٦کولسيان ٦ ،۵ :١
 ٢ .٧تسالونيکيان ١٣ ،١٢ ،١٠ :٢
 ١ .٨تيموتاوس  ۴ :٢؛  ١۵ :٣؛  ٣ :۴؛ ۵ :٦
 ٢ .٩تيموتاوس ٢۵ ،١٨ ،١۵ :٢؛ ٨ ،٧ :٣؛ ۴ :۴
 .١٠تيطس ١۴ ،١ :١
پولس ھمچنان ازين لفظ بعنوان راھی برای طرز بيان صحيح خود استفاده ميکند
 .١اعمال ٢۵ :٢٦
 .٢روميان ١ :٩
 ٢ .٣قرنتيان  ١۴ :٧؛ ٦ :١٢
 .۴افسسيان ٢۵ :۴
 .۵فيليپيان ١٨ :١
 ١ .٦تيموتاوس ٧ :٢
او ھمچنين اين واژه را برای توصيف انگيزه ھای خود در ١قرن  ٨ :۵و طرز زندگيش )برای ھمگی
مسيحيان نيز( در افس  ٢۴ :۴و  ٩ :۵و فيليپ  ٨ :۴بکار ميبرد .او گاھی از آن در مورد مردم استفاده ميکند:
 .١خدا ،روم ) ۴ :٣م .ک .يوحنا  ٣٣ :٣؛ (١٧ :١٧
 .٢عيسی ،افس ) ٢١ :۴مشابه به يوحنا (٦ :١۴
 .٣شھادت ھای رسوالن ،تيطس ١٣ :١
 .۴پولس ٢ ،قرن ٨ :٦
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تنھا پولس از شکل فعل آن )به عبارت ديگر از  ( alētheuōدر غال  ١٦ :۴و افس  ١۵ :۴استفاده ميکند،
که در رجوع به انجيل است .برای مطالعه بيشتر به کالين براون )ويراستگر( » ،فرھنگ نوين بين المللی
الھيات عھد جديد«  ،جلد  ،٣صفحات  ٩٠٢-٧٨۴رجوع نماييد.
" ١٩ :١آنچه از خدا می توان شناخت بر آنان آشکار است ،چون خدا آن را بر ايشان آشکار ساخته است":
ھمه افراد بشر از روی خلقت چيزی در باره خدا ميدانند )م.ک .آيه  ٢٠؛ ايوب  ١٠-٧ :١٢و مزمور -١ :١٩
] ٦از طريق طبيعت[] ١۵-١٢ ،از طريق کالم خدا[ ،ھمچنين حکمت( .در علم الھی اين "مکاشفه طبيعی"
خوانده ميشود و اگرچه کامل نيست ،آن مبنا است که خدا طبق آن ،کسانی را مسئول می شناسد که ھرگز با
خاص" خدا در کالم مقدس او ،يا سرانجام در عيسی ،روبرو نشده اند )کولسيان  ١۵ :١؛ .(٩ :٢
"مکاشفه
ِ
لفظ "شناختن" در عھد جديد به دو معنی بکار ميرفت (١) :معنای عھد عتيق آن ،برای رابطه نزديک
اشخاص )م .ک .پيدا  ١ :۴؛ ارميا  ،(۵ :١و ) (٢معنای يونانی آن ،درباره واقعيات موضوعی )م .ک .آيه
 .(٢١انجيل ھم »شخصی« است که بايد ازو استقبال بعمل آيد و ھم پيامی در باره آن »شـخص« است که بايد
دريافت کرد و به آن ايمان آورد! درين آيه تنھا اين به معنای شماره  ٢بکار رفته بود.
 ٢٠ :١اين آيه سه جنبه خدا را ذکر ميکند.
 .١صفات نا ديدنی او )شخصيت او ،م .ک .کولسيان  ١۵ :١؛  ١تيمو  ١٧ :١؛ عبر (٢٧ :١١
 .٢قدرت ابدی او )که در آفرينش طبيعی ديده ميشود(
 .٣طبيعت الھی او )که دراعمال و انگيزه ھای او برای آفرينش ديده ميشود(
" زيرا از آغاز آفرينش جھان"» :حـرف اضـافـه«  apoبه معنای دنيوی آن استفاده شده است .عبارت
مشابھی در مرقس ٦ :١٠؛  ١٩ :١٣؛  ٢پطر ۴ :٣ديده ميشود .خدای نا ديدنی اکنون ديده ميشود :در )(١
خلقت فيزيکی )اين آيه( ؛ ) (٢کالم خدا )مزمور  (١١٩ ،١٩؛ و ) (٣سرانجام در عيسی )م .ک .يوحنا
.(١۴:٩
" سرشت الھی" :از ادبيات يونانی theiotēs ،را می توان "جالل الھی" ترجمه نمود .اين در باالترين
درجه در عيسی مشاھده می شود .او بگونه ای منحصر به فرد ،شباھت الھی را در خود دارد )م.ک ٢ .قرن
۴ :۴؛ عبر  .(٣ :١او مکاشفه کامل خداست  ،به شکل انسان )کولسيان ١٩ :١؛  .(٩ :٢حقيقت عالی و حيرت
انسان سقوط کرده ،بوسيله ايمان به مسيح ،در »شباھت به مسيح« شريک ميگردد
انگيز انجيل اينست که
ِ
)م.ک .حبقوق ١٠ :١٢؛  ١يوحنا  .(٢ :٣شباھت خدا در انسان ھا )م.ک .پيدا  (٢٧-٢٦ :١بازگردانيده شده
است ) ، theiosم.ک ٢ .پطر !(۴-٣ :١

" به روشنی ديده شده اند زيرا بوسيله آنچه ساخته شده ،ادراک شده اند"
NASB
"به روشنی ديده ميشوند ،و بوسيله آنچه ساخته شده است ادراک می شوند"
NKJV
"به وسيله آنچه او ساخته است ادراک و ديده شده اند"
NRSV
"به روشنی ديده شده اند؛ آنھا در آنچه خدا ساخته است ديده می شوند"
TEV
" بوسيله ادراک ذھن از مخلوقات ،به روشنی ديده شده اند"
NJB
ترکيب ) noeōم .ک .متی  (١٧ :١۵و ) kathoraōھر دو »زمــان حــال مـجـھــول«( داللت بر بينش
واقعی ميکند .خدا دو کتاب نوشته است (١) :طبيعت و ) (٢کتاب مقدس .ھر دو اينھا برای بشر قابل درک می
باشند و جواب متقابل را ايجاب می کنند )م.ک» .حکمت«.(٩-١ :١٣ ،
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" پس آنان را ھيچ عذری نيست" :بطور تحت اللفظی اين عبارت چنين است" :ھيچگونه دفاع قانونی".
اين لفظ يونانی ) aبعالوۀ  (apologeomaiدرعھد جديد تنھا درين جا و در  ١ :٢بکار رفته است .بياد
بياوريد ھدف باب  ٢٠ :٣-١٨ :١از لحاظ علم الھی ،اينست که گمراھی ھمه انسان ھا را نشان دھد .انسان ھا
در مورد آنچه ميدانند مسئول ھستند .خدا انسان ھا را صرفا ً مسئول آنچيزھايی محسوب ميکند که ميدانند يا می
توانند بدانند.
 " ٢١ :١زيرا ھر چند خدا را شناختند " :انسان ھا پيشرفت مذھبی ندارند بلکه بطرز فزاينده شريرند .از
زمان باب  ٣پيدايش ،بشريت سير نزولی داشته است .تاريکی غليظ تر ميگردد!
" او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند" :اين فاجعه ی بت پرستی بی دينان است :آيات  ٢٣و
) ٢۴م .ک .ارميا .(١٣-٩ :٢

»عھد جديد:

 " بلکه در انديشۀ خود به بطالت گرفتار آمدند و دلھای بی فھم ايشان را تاريکی فرا گرفت
برگردانی جديد« نوشته اوالف م .مورلی ميگويد" :اما آنان خود را مشغول گمان ھای ابلھانه در باره او
ساختند ،و اذھان احمق آنھا ،در تاريکی کورمال روان گرديد ".نظام ھای مذھبی انسانی ،ساختارھای يادبود
تاريخی ھستند از سرپيچی و غرور روحانی )م .ک .آيه ٢٢؛ کولسيان .(٢٣-١٦ :٢
آن دو فعل» ،گذشته مطلق اخـبـاری مـجـھـول« می باشند .آيا وجه مجھول اينرا می رساند که عدم ادراک و
واکنش متناسب آنھا به اين سبب بود که خدا چشم دل آنھا را پوشانيده بود يا اينکه نپذيرفتن نور ،دلھاشان را
سخت کرده بود )م .ک ١٦-١٢ :١٠ .؛  ٢پاد  ١۵ :١٧؛ ار  ۵ :٢؛ افس (١٩-١٧ :۴؟
":

" قلب" :اين واژه به معنای عھد عتيق آن برای تمامی شخص بکار رفته است .اما ،اين اغلب وسيله ای
برای رجوع به فرآيند تفکر و احساس بود .به »عنوان خاص« در  ٢۴ :١رجوع نماييد.
٢٢ :١
" آنھا اعالم ميکردند حکيم ھستند ،ا ّما احمق گرديدند"
NKJV ،NASB
" ادعای حکمت ميکردند ،اما احمق گرديدند"
NRSV
" آنھا ميگويند حکيم ھستند ،اما احمق ميباشند"
TEV
" ھرچه بيشتر خود را فيلسوف ميخواندند ،احمق تر می شدند"
JB
لفظ ”] “moronابله[ در زبان انگليسی ،از لفظ يونانی برای "احمق" گرفته شده است .مشکل اينست که
بشر مغرور است و به دانايی خود اعتماد دارد )م.ک ١ .قرن  ٣١-١٨ :١؛ کولسيان  .(٢٣-٨ :٢اين برميگردد
به پيدايش باب  .٣آگاھی و دانايی ،جدايی و داوری بھمراه آورد .مقصود اين نيست که دانايی بشرھميشه
اشتباه است ،بلکه اينست که نھايی وغائی نيست!
 ١:٢٣انسان ھايی که به صورت و شباھت خدا ساخته شده بودند ،عمداً در جھالت خود )م.ک .پيدا -٢٦ :١
٢٧؛ ٣ ،١ :۵؛  (٦ :٩خدا را مبدل به شکل ھای دنيوی کردند ،از قبيل:
 .١جانوران )مصر(
 .٢نيروھای طبيعت )ايران(
 .٣شکل ھای انسانی )يونان /روم( يعنی بت ھا! حتی خود قوم خدا اينکار را کردند )م.ک .تث -١۵ :۴
.(٢۴
چند شکل نوين از اين گناه ديرينه عبارتند از:
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.١
.٢
.٣
.۴
.۵

محيط زيست گرايی )مادر زمين(
ِ
تفکر شرقی »عصر جديد« )عرفان ،اعتقاد به عالم ارواح و روح گرائی ،و فرقه ھای اعتقادات
مرموز(
انسان گرايی ھمراه با انکار وجود خدا ) atheistic humanismمارکسيسم ،فلسفه جامعه ايده آلی،
آرمان گرايی پيشرو  ، progressive idealismو ايمان نھايی به سياست يا آموزش و پرورش(
ب کل نگر ) holistic medicineسالمت و طول عمر(
ط ِ
تحصيالت )آموزش و پرورش(

" جالل" :به »عنوان خاص«  ٢٣ :٣رجوع نماييد
" انسان فانی )فساد پذير(" به »عنوان خاص« ذيل رجوع نماييد
عنوان خاص :نابود کردن ،منھدم ساختن ،فاسد کردن )(PHTHEIRŌ
معنای اساسی اين واژه ی  phtheirōنابود کردن ،منھدم ساختن ،فاسد کردن يا ضايع کردن است .اين
واژه می تواند در موارد ذيل بکار رود:
 .١نابودی مالی )احتماالً  ٢قرن (٢ :٧
 .٢ھالکت جسمی )م .ک ١ .قرن  ١٧ :٣الف(
 .٣فساد اخالقی )م .ک .روم ٢٣ :١؛ ٢١ :٨؛  ١قرن ۵٠ ،۴٢ ،٣٣ :١۵؛ غال  ٨ :٦؛ مکا (٢ :١٩
 .۴اغفال جنسی )م .ک ٢ .قرن (٣ :١١
 .۵ھالکت ابدی ) م.ک ٢ .پطر (١٩ ،١٢ :٢
 .٦سنت ھای انسانی رو به زوال )م .ک .کولس  ٢٢ :٢؛  ١قرن  ١٧ :٣ب(
اين واژه اغلب در يک متن ھمراه با واژه متضاد و نفی شده ی آن بکار رفته است )م .ک .روم ٢٣ :١؛ ١
زمينی فيزيکی ما و
قرن ٢۵ :٩؛  .(۵٣ ،۵٠ :١۵توجه داشته باشيد به تضاد ھای پارالل )مشابه( بين بدن ھای
ِ
آسمانی ابدی ما.
بدن ھای
ِ
 .١فانی ]فساد پذير[ در تضاد با غير فانی ]فساد ناپذير[ ١ ،قرن ۵٠ ،۴٢ :١۵
 .٢بی حرمتی در تضاد با جالل ١ ،قرن ۴٣ :١۵
 .٣ضعف در تضاد با قدرت ١ ،قرن ۴٣ :١۵
 .۴بدن طبيعی در تضاد با بدن روحانی
 .۵آدم اول در تضاد با آدم آخر ١ ،قرن ۴۵ :١۵
 .٦صورت و شباھت زمينی در تضاد با صورت و شباھت آسمانی ١ ،قرن ۴٩ :١۵
متن ) NASBبروز آمده(٢۵-٢۴ :١ :
 ٢۴پس خدا ايشان را در شھوات دلشان به ناپاکی واگذاشت ،تا در ميان خود ،بدنھای خويش را بی حرمت
ت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت
سازند ٢۵ .زيرا آنان حقيق ِ
نمودند ،خالقی که تا ابد متبارک است .آمين.
حکم ممکن بود .بدين ترتيب خدا می فرمود:
 " ٢٨ ،٢٦ ،٢۴ :١خدا ايشان را  ...واگذاشت" :اين بدترين
ِ
"بگذار انسان ھای سقوط کرده براه خود بروند" )م .ک .مزمور ١٢ :٨١؛ ھوشع ١٧ :۴؛ اعما  .(۴٢ :٧آيات
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 ٣٢-٢٣توصيفی است ازينکه خدا دنيای بی دين را رد کرده است )خشم دنيوی( و ھمچنين مذھبی بودن آنرا
)و مذھبی بودن ما را نيز(! مشخصه بی دينی در زمان ھای گذشته و حال ،انحراف و استثمار جنسی است!
٢۴ :١

"دلشان":

به عنوان خاص ذيل رجوع کنيد.

عنوان خاص :قـلــب
واژه يونانی  kardiaکه در »ترجمه ھفتاد« و عھد جديد بکار رفته بازتابی از واژه عبری  lēbاست .آن
به چند طريق استفاده شده است )م .ک .باور ،آرندت ،گينگريچ و دانکر » ،واژه نامه يونانی -انگليسی«،
صفحات .(۴٠۴-۴٠٣
 .١محور زندگی فيزيکی و جسمی ،تشبيھی از شخص )م .ک .اعما  ١٧ :١۴؛  ٢قرن  ٣-٢ :٣؛ يعقوب
(۵ :۵
 .٢محور زندگی روحانی )اخالقی(
الف .خدا قلب را می شناسد )م .ک .لوقا  ١۵ :١٦؛ روم  ٢٧ :٨؛  ١قرن  ٢۵ :١۴؛  ١تسا  ۴ :٢؛
مکا (٢٣ :٢
ب .در مورد زندگی روحانی انسان ھا بکار رفته است )م .ک .متی  ١٩-١٨ :١۵؛  ٣۵ :١٨؛ روم
 ١٧ :٦؛  ١تيمو  ۵ :١؛  ٢تيمو  ٢٢ :٢؛  ١پطر (٢٢ :١
 .٣محور زندگی فکری )به عبارت ديگر :انديشه  ،م .ک .متی  ١۵ :١٣؛  ۴٨ :٢۴؛ اعما  ٢٣ :٧؛
 ١۴ :١٦؛  ٢٧ :٢٨؛ روم  ٢١ :١؛  ٦ :١٠؛  ١٨ :١٦؛  ٢قرن  ٦ :۴؛ افس  ١٨ :١؛  ١٨ :۴؛
يعقوب ٢٦ :١؛  ٢پطر  ١٩ :١؛ مکا  ٧ :١٨؛ در  ٢قرن  ١۵-١۴ :٣و فيليپيان  ٧ :۴دل مترادف با
ذھن است(
 .۴محور قصد و خواست )به عبارت ديگر :اراده ،م .ک .اعمال ۴ :۵؛ ٢٣ :١١؛  ١قرن ۵ :۴؛ :٧
٣٧؛  ٢قرن (٧ :٩
 .۵محور احساسات )م .ک .متی  ٢٨ :۵؛ اعمال  ٢٦،٣٧ :٢؛  ۵۴ :٧؛  ١٣ :٢١؛ روم  ٢۴ :١؛  ٢قرن
 ۴ :٢؛  ٣ :٧؛ افسسيان  ٢٢ :٦؛ فيليپيان (٧ :١
 .٦عرصه منحصر بفرد فعاليت روح خدا )م .ک .روم  ۵ :۵؛  ٢قرن  ٢٢ :١؛ غال ] ٦ :۴به عبارت
ديگر مسيح در دلھای ما ،افس ([١٧ :٣
 .٧دل ،طريقی است استعاره ای در رجوع به تمامی وجود شخص )م .ک .متی  ،٣٧ :٢٢که نقل قولی
است از تثنيه  .(۵ :٦افکار ،محرک ھا ،و اعمال نسبت داده شده به دل ،نوع شخص را کامال نمايان
ميسازند .عھد عتيق کاربردھای چشم گيری ازين واژه ھا دارد.
الف .پيدا ٦ :٦؛ " ،٢١ :٨خداوند در دل خود محزون گشت" )به ھوشع  ٩-٨ :١١نيز توجه نماييد(
ب .تث ٢٩ :۴؛ " ،۵ :٦با تمام دلت و تمام جانت"
ج .تث " ١٦ :١٠دل نامختون" و روم ٢٩ :٢
د .حز " ،٣٢-٣١ :١٨دلی تازه"
ه .حز " ،٢٦ :٣٦دلی تازه" در تضاد با "دل سنگی"
ت خدا را با دروغ معاوضه کردند" :اين را می توان چند گونه معنی کرد ) (١انسان ،خود را در
" ٢۵ :١حقيق ِ
مقام خدايی قرار ميدھد )م .ک ٢ .تسا (١١ ،۴ :٢؛ ) (٢انسان ،آنچه را خود ساخته است می پرستد ،يعنی بت
ھا را )م .ک .اشعيا ٢٠ :۴۴؛ ارميا ٢۵ :١٣؛  (١٩ :١٦به عوض يھوه  YHWHکه ھمه چيز را آفريد )م.
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ک .آيات (٢٣-١٨؛ يا ) (٣انسان در نھايت ،حقيقت انجيل را رد کرده است )م .ک .يوحنا ١٧ :١۴؛ ا يوحنا
 .(٢٧ ،٢١ :٢در متن ،شماره  ٢از بقيه متناسب تر است.
" پرستش و خدمت نمودند" :انسان ھميشه خدايان خواھد داشت .ھمه انسان ھا اين حس را دارند که يک
شخص ،حقيقت ،يا چيزی فراتر از خودشان وجود دارد.
" که تا ابد متبارک است .آمين" :پولس با دلی پر شور دعای برکت يھودی را به زبان آورد ،که کامال
مشخصه اوست )م .ک .روم ۵ :٩؛  ٢قرن  .(٣١ :١١پولس اغلب در ضمن نوشتن دعا ميکند )م.ک۵ :٩ .؛
٣٦ :١١؛ ٣٣ :١۵؛ .(٢٧ :١٦
" تا ابد" :به »عنوان خاص« ذيل رجوع نماييد.
عنوان خاص :تا ابد ) اصطالحات يونانی(
يک عبارت اصطالح يونانی ” “unto the agesاست )م .ک .لوقا ٣٣ :١؛ روم ٢۵ :١؛ ٣٦ :١١؛ :١٦
٢٧؛ غال ۵ :١؛  ١تيمو  ،(١٧ :١که می تواند نشانگر  ’olamدرعبری باشد .به » الفاظ مترادف در عھد
عــتـيـق « ،نوشته رابـرت ب .گردلـســتـون ،صفحات  ٣٢١-٣١٩رجوع نماييد .سـايــر عـبـارات
مــرتــبـــط ” “unto the ageمی باشند )م .ک .متی ] ١٩ :٢١مرقس  ،[١۴ :١١لوقا ۵۵ :١؛ يوحنا ۵٨ :٦؛
٣۵ :٨؛ ٣۴ :١٢؛ ٨ :١٣؛ ١٦ :١۴؛  ٢قرن  (٩ :٩و ”) “of the age of the agesم .ک .افس .(٢١ :٣
بنظر می رسد در مورد " تا ابد" تفاوتی بين اين اصطالحات وجود ندارد .واژۀ " "agesمی تواند وجه جمع
باشد  -بصورت معنی مجازی در ساختار دستوری معملين مذھبی يھود که به آن "جمع ملوکانه" می گفتند -يا
معنی يھودی "عصر معصوميت"" ،عصر
ممکن است اشاره ای باشد به تعدادی "اعصار" در چارچوب
ِ
شرارت"" ،عصر آينده" ،يا "عصر پارسايی".
" آمين" به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد:
عنوان خاص :آمـيــن
.I

عـــھـــد عــتـيـق
الف .واژه "آمين" شکلی از واژه عبری برای حقيقت ) (emethيا حقيقت گويی ) (emun, emunahو
ايمان يا وفاداری است.
ب .ريشـه شـناسی لغـوی آن از» ايستادن فـرد بطور استـوار« اسـت .متضاد آن کسی است نا استوار
و در حال لغـزيدن )م .ک .تـثـنـيه  ٦٧-٦۴ :٢٨؛ ١٦ :٣٨؛ مزمور ٢ :۴٠؛ ١٨ :٧٣؛ ارميا :٢٣
 (١٢يا کسی که سکندری می خورد )م .ک .مزمور .(٢ :٧٣ازاين کاربرد تحت اللفظی ،معانی
استعاره ای ساخته شده اند به عبارت :باوفا ،قابل اطمينان ،وظيفه شناس ،و مورد اعتماد )م .ک.
پيدا ١٦ :١۵؛ حبقوق .(۴ :٢
ج .کاربرد ھای خاص
 .١ستون ٢ ،پادشاھان  ١) ١٦ :١٨تيمو تاوس (١۵ :٣
 .٢اطمينان ،خرو ١٢ :١٧
39

د.
ه.
و.

 ٣٫ثبات قدم ،خرو ١٢ :١٧
 .۴استواری ،اشعيا  ٦ :٣٣؛ ٧-۵ :٣۴
 ۵٫راست ١ ،پادشاھان ٦ :١٠؛ ٢۴ :١٧؛ ١٦ :٢٢؛ امثال ٢٢ :١٢
 .٦پا برجا و مستحکم ٢ ،تواريخ ٢٠ :٢٠؛ اشعيا ٩ :٧
 .٧قابل اطمينان )تورات( ،مزمور ١٦٨ ،١۵١ ،١۴٢ ، ۴٣ :١١٩
در عھد عتيق دو واژه ديگر عبری برای ايمان فعال بکار برده شده ند.
 ، bathach .١اعتماد
 ، yra .٢ترس ،احترام ،پرستش )م .ک .پيدا (١٢ :٢٢
از مفھوم اعتـمـاد يا قـابـل اطـميـنـان بودن ،کاربردی در »آئين عبادت و دعا« بوجود آمد که برای
تصديق صحت يا قابل اطمينان بودن کالم شخص ديگر بکار ميرفت )م .ک .تثـنيه ٢٦ -١۵ :٢٧؛
نحميا ٦ :٨؛ مزمور ١٣ :۴١؛١٩ :٧٢؛ ۵٢ :٨٩؛ .(۴٨ :١٠٦
از لحاظ علم الھی ،کليد اين واژه وفاداری انسان نيست ،بلکه وفاداری يھوه  YHWHاست )م.
بشـر
ک .خـرو ٦ :٣۴؛ تثنيه ۴ :٣٢؛ مزمور ۴ :١٠٨؛ ١ :١١۵؛ ٢ :١١٧؛  .(٢ :١٣٨تنھا امـيـ ِد
ِ
ت معاھده ی پر فيض و وفادارانه يھوه  YHWHو وعده ھای او می باشند.
سقوط کرده ،ثبا ِ
آنانی که يھوه را می شناسند بايد مانند او باشند )م.ک .حبقوق  .(۴ :٢کتاب مقدس تاريـخ و
متن ثبت شده ای اسـت ازينکه خدا شباھـت خود را در انسان دوباره برقرار ساخته است )م .ک.
پيدا  .(٢٧-٢٦ :١نجـات ،توانايـی انســان را بـرای داشتن مشـارکت نزديک با خدا باز ميگرداند.
ما به اين مقصود آفريده شده ايم.

 .IIعــھـــــد جــديــد
الف .لفظ "آمين" ،بعنوان تأييد اعتبار گفتار در آخر آئين عبادت و دعا ،درعھد جديد رايج است )م .ک.
 ١قرن ١٦ :١۴؛  ٢قرن ٢٠ :١؛ مکا ٧ :١؛ ١۴ :۵؛ .(١٢ :٧
ب .کاربرد اين واژه درعھد جديد به عنوان خاتمه دعا رايج است )م.ک .روم ٢۵ :١؛ ۵ :٩؛ ٣٦ :١١؛
٢٧ :١٦؛ غال ۵ :١؛ ١٨ :٦؛ افس ٢١ :٣؛ فيليپ ٢٠ :۴؛  ٢تسا ١٨ :٣؛  ١تيمو١٧ :١؛ ١٦ :٦؛
 ٢تيمو .(١٨ :۴
ج .عيسی تـنـھا کسی است که اين لفظ را )در يوحنا اغلب دوبار پشت سرھم( برای مطرح کردن
گفتار مھـم بکار ميبرد )م .ک .لوقا ٢۴ :۴؛ ٣٧ :١٢؛ ٢٩ ،١٧ :١٨؛ ٣٢ :٢١؛ (۴٣ :٢٣
در مکا  ١۴ :٣بعنوان لقبی برای عيسی بکار رفته است )احتماالً از القاب يھوه دراشعيا .(١٦ :٦۵
د.
مفھوم وفاداری يا ايمان و قابل اعتماد بودن يا اعتماد ،در واژه يونانی  pistosيا  pistisبيان شده
ه.
است  ،که ترجمه آن به انگليسی ] trustاعتماد[] faith ،ايمان[] believe ،باور[ می باشد.
متن ) NASBبروز آمده(٢٧-٢٦ :١ :
 ٢٦پس خدا نيز ايشان را در شھواتی خوار کننده به حال خود واگذاشت .زيرا زنانشان ،روابط غير طبيعی
را جايگزين روابط طبيعی کردند ٢٧ .به ھمين سان ،مردان نيز از روابط طبيعی با زنان دست کشيده ،در آتش
ت درخو ِر انحرافشان را در
شھوت نسبت به يکديگر سوختند؛ مرد با مرد مرتکب اعمال شرم آور شده ،مکافا ِ
خود يافتند.
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 ٢٦،٢٧ :١ھمجنس گرايی يکی از نمونه ھای زندگی جدا از اراده بديھی خدا در خلقت است )بارور شويد(.
اينکار يک گناه ،و مشکل بزرگ فرھنگی بود (١) :در عھد عتيق )م .ک .الو ٢٢ :١٨؛ ١٣ :٢٠؛ تث :٢٣
(١٨؛ ) (٢در دنيای يونانی -رومی )م .ک ١ .قرن ٩ :٦؛  ١تيمو (١٠ :١؛ و ) (٣در زمان ما.
ھمجنس گرايی شايد به اين دليل به عنوان نمونه ای از زندگی سقوط کرده ذکر شده است که مبحث آن تماما ً
به پيدايش  ٣-١توجه دارد .انسان بصورت و به شباھت خدا آفريده شد )م .ک .پيدا ٢٧ - ٢٦ :١؛ ٣ ،١ :۵؛
 .(٦ :٩انسان مذکر و مونث آفريده شد )م .ک .پيدا  .(٢٧ :١فرمان خدا آن بود که باور و کثير شوند )م .ک.
پيدا ٢٨ :١؛  .(١،٧ :٩سقوط انسان )م .ک .پيدا  (٣درنقشه و اراده خدا گسيختگی و وقفه ايجاد کرد.
ھمجنس گرايی ،واضحا ً تمرد است! اما بايد متذکر شد آن تنھا گناھی نيست که در چارچوب متن ياد شده است
)م .ک .آيات  .(٣٠ -٢٩ھمه گناھان ،نشانگرجدايی انسان از خدا و مکافاتی است که مستحق آن ھستند .ھمه
گناھان ،بخصوص شيوه زندگی گناه آلود ،برای خدا مکروه و منزجر کننده است.
عنوان خاص :ھمجنس گرايی
فشارھای بسيار در فرھنگ امروزی موجود است تا ھمجنس گرايی بعنوان گونۀ متناسب از شيوۀ ديگری
برای زندگی پذيرفته شود .کتاب مقدس آنرا بعنوان شيوۀ زندگی مخ ّرب محکوم ميسازد  -شيوه ای که مغاير با
ارادۀ خدا برای مخلوقاتش است.
حکم پيدايش در باب  ١برای بارور و کثير شدن است
 .١اينکار بر خالف
ِ
 .٢اينکار مشخصۀ طرز پرستش و فرھنگ اديان باطل است )م .ک .الو ٢٢ :١٨؛ ١٣ :٢٠؛ روم -٢٦ :١
 ٢٧؛ و يھودا (٧
 .٣اينکار مستقل بودن از خدا را ،ھمراه با خودمحوری ،نمايانگر ميسازد )م .ک ١ .قرن (١٠-٩ :٦
اما پيش ازآنکه ازين مبحث بگذرم اجازه بدھيد محبت و بخشش خدا را نسبت به ھمۀ انسان ھای نامطيع
تأکيداَ ذکر کنم .مسيحيان به ھيچ وجه حق ندارند با تنفر و تکبر نسبت به اين گنا ِه ويژه عمل کنند  -مخصوصا ً
وقتی آشکار است ھمه ما گناه ميکنيم .درين مورد ،دعا ،توجه وعالقه نشان دادن ،بيان شھادت زندگی خود و
دلسوزی ،نتايج بسيار بيشتری ميدھند تا محکوم ساختن با تندی و غضب .اگر ما اجازه بدھيم ،کالم خدا و روح
او محکوم کردن را خود انجام خواھند داد .تمامی گناھان جنسی  -نه تنھا اين يک  -در نظر خدا مکروه و
شنيع ھستند و به داوری می انجامند .تمايالت جنسی ،ھديه خدا برای بھزيستی و شادمانی انسان ھا و جامعۀ با
ثبات است .اما اين انگيزۀ قوی خدادادی اغلب مبدل به زندگی متمرد ،خود محور و لذت پرستانه ای می شود
که رويه اش چنين است" :برای خود بيشتر ميخواھم ،وھرچه بادا باد" )م .ک .روم  ٨-١ :٨؛ غال .(٨-٧ :٦

متن ) NASBبروز آمده(٣٢ – ٢٨ :١ :
 ٢٨و ھمان گونه که صالح نديدند از آن پس خدا را قبول داشته باشند ،خدا نيز آنان را به ذھنی فرومايه
واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشايست شوند ٢٩ .ايشان از ھر گونه نادرستی ،شرارت ،طمع و خباثت آکنده اند.
مملو از حسد ،قتل ،جدال ،فريب و بد خواھی اند .شايعه ساز ٣٠ ،تھمت زن ،متنفر از خدا ،گستاخ ،متکبر و
خودستايند .برای انجام اعمال شريرانه ،راھھايی نو ابداع می کنند .نافرمان به والدين ٣١ ،بی فھم ،غير قابل
مرتکبان چنين اعمالی سزايشان مرگ
اطمينان ،بی عاطفه و بی رحمند ٣٢ .ھر چند از حکم خدا آگاھند که
ِ
است ،نه تنھا خود ھمانھا را انجام می دھند ،بلکه کسانی را نيز که اينھا را به عمل مياورند ،قويا ً تأييد می
کنند.
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 ٣١-٢٨ :١اين قسمت در يونانی يک جمله است ،و توصيفی است از بشريت سرکش ،سقوط کرده و خود
سر) .م .ک .روم ١٣ :١٣؛  ١قرن ١١ :۵؛ ٩ :٦؛ غال ٢١-١٩ :۵؛ افس ۵ :۵؛  ١تيمو ١٠ :١؛ مکا .(٨ :٢١
گناه بشريت اين بود که زيستن را مجزا از خدا انتخاب کردند .جھنم آن زيستن می باشد که دائمی شده
است .خود سری ،يک تراژدی است! انسان به خدا نياز دارد؛ بدون خدا او گمراه ،نااليق و ناکامياب است.
بدترين جنبه ابديت جھنم ،عدم وجود رابطه با خداست!
عــنـوان خــاص :صـفــات نـيـک و بــد مطـابــق عـھــد جــديـــد
فھرست ھای صفات نيک و بد ،ھر دو در عھد جديد عموميت دارند .اينھا اغلب نشانگر فھرست ھای
معلمين يھود و ھمچنين فھرست ھای فرھنگی يونان باستان )ھلنيستی( می باشند .فھرست ھای عھد جديد از
مشخصه ھای متضاد را می توان درين بخش ھا ديد:
صفات بد

١٫

پولس

.٢
٣٫

يعقوب
پطرس

.۴

يوحنا

روم ٣٢-٢٨ :١
روم ١٣ :١٣
ا قرن ١١-٩ :۵
١٠ :٦
 ٢قرن ٢٠ :١٢
غال ٢١-١٩ :۵
افس ٣٢-٢۵ :۴
۵-٣ :۵
--کولسيان ٨ ،۵ :٣
 ١تيمو ١٠-٩ :١
۵-۴ :٦
 ٢تيمو  ٢٢ :٢الف٢٣ ،
تيطس ٣ :٣ ،٧ :١
يعقوب ١٦-١۵ :٣
 ١پطر ٣ :۴
 ٢پطر ٩ :١
مکا ٨ :٢١؛
١۵ :٢٢

صفات نيک

--روم ٢١-٩ :٢
-- ١قرن ٩-٦ :٦
 ٢قرن ١٠-۴ :٦
غال ٢٣-٢٢ :۵
----فيليپيان ٩-٨ :۴
کولسيان ١۴-١٢ :٣
---- ٢تيمو ٢٢ :٢ب٢۴ ،
تيطس ٩-٨ :١؛ ٢-١ :٣
يعقوب ١٨-١٧ :٣
 ١پطر ١١-٧ :۴
 ٢پطر ٨-۵ :١
-----

انسان سقوط کرده ،آزادی می نمايد ،پرستش کردن خود است:
" ٢٩ :١ذھـنــی فــرومــايــه" :آنچه به نظر
ِ
"ھمه چيز و ھر چيز برای من!" در  ٢٨ ،٢٦ ،٢۴ :١عامل »وجــه مــجــھــول« ذکر شده که خداست ،اما
در رابطۀ اين مضمون با پيدايش  ،٣-١آنچه مشکل را بوجود آورد اينست که انسان »دانستن« و »نفس خود«
را انتخاب کرد .خدا اجازه داد خلقت او به عقوبت و سزای گزينه ھا و خودسری شان برسند.
" آکــنـــده انـــد" :اين »کامل وصفی مجھول« است .ھرآنچه ھميشه در افکار انسان ھا باشند آنھا را پر
ميسازند و مشخصه آنھا می گردند .معملين يھود می گويند در قلب ھر فرد يک سگ سياه ) yetzerپليد( و
يک سگ سفيد ) yetzerنيکو( است .آن يکی که بيشتر به او غذا بدھند بزرگتر خواھد شد.
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 ٣١-٢٩ :١اينھا نتايج و نشانهھای زندگی بی خدا ،و مشخصهھای افراد و اجتماعاتی است که به انتخاب خود،
خدای کتاب مقدس را رد می کنند .اين يکی از چند فھرست مختلف گناھان بود که پولس ارائه کرد )م .ک١ .
قرن ١١ :۵؛ ٩ :٦؛  ٢قرن ٢٠ :١٢؛ غال ٢١-١٩ :۵؛ افس ٣١ :۴؛ ۴-٣ :۵؛ کولسيان .(٩-۵ :٣
" ٣٠ :١متکبر" :به عـنــوان خــاص ذيل رجوع نماييد.
عنوان خاص :کاربرد پولس از الفاظ مرکب ”“HUPER
پولس عالقه خاصی به ساختن کلمات جديد با استفاده از »حرف اضافه« يونانی  huperداشت که اصوال
به معنای "باال" يا "مافوق" است .وقتی اين کلمه با »حـالـت مـلـکـی« )مـفـعـول عـنـه( بکار ميرود ،به معنی
"بخاطر چيزی" می باشد .ھمانند  ، periمی تواند معنی "درباره ی" يا "در مور ِد" را نيز داشته باشد )م .ک.
ِ
 ٢قرن ٢٣ :٨؛  ٢تسا  .(١ :٢در کاربرد با »مـفـعــول بـی واســطه« معنای آن "باالی"" ،فوق" يا "فراتر
از" می باشد )م .ک .آ .ت .رابرتسون » :دستور زبان عھد جديد يونانی در پرتو پژوھش تاريخی« صفحات
 .٦٣٣-٦٢۵زمانيکه پولس ميخواست مفھومی را تأکيد کند اين »حـرف اضـا فــه« را در الفاظ مرکب بکار
می برد .فھرست ذيل ،کاربرد خاص پولس ازين »حـرف اضـافــه« در الفاظ مرکب است.
الف) Hapax legomenon .تنھا يکبار در عھد جديد بکار رفته است(
 ،Huperakmos .١فردی که جوانی و شادابی او سپری شده است ١ ،قرن ٣٦ :٧
 Huperauxanō .٢به زيادتی افزونی يافتن ٢ ،تسا ٣ :١
 Huperbainō .٣از حد تجاوز کردن يا تعدی کردن ١ ،تسا ٦ :۴
 Huperkeina .۴فراسو ٢ ،قرن ١٦ :١٠
 Huperekteina .۵از حد خود پا فراتر گذاشتن  ٢قرن ١۴ :١٠
 Huperentugchanō .٦شفاعت کردن ،روم ٢٦ :٨
 Hupernikaō .٧پيروزمندی وافر ،روم ٣٧ :٨
 Huperpleonazō .٨در وفور بيکران بودن ١ ،تيمو ١۴ :١
 Huperupsoō .٩به غايت سرافراز کردن ،فيليپيان ٩ :٢
 Huperphroneō .١٠افکار باال و بلند داشتن ،روم ٣ :١٢
کلماتی که تنھا در نوشته ھای پولس بکار رفته اند.
ب.
 Huperairomai .١خود را باال بردن ٢ ،قرن ٧ :١٢؛  ٢تسا ۴ :٢
 Huperballontōs .٢بی اندازه ،فزونی بيش از حد ٢ ،قرن ٢٣ :١١؛ )درين آيه تنھا »قــيــد«
است ،لکن در آيات ذيل »فـعـل« می باشد ٢:قرن١٠ :٣؛ ١۴ :٩؛ افس ١٩ :١؛ ٧ :٢؛ :٣
(١٩
 Huperbolē .٣زيادی فراتر رفتن از ھدف  ،مسلح کردن فوق العاده ،روم ١٣ :٧؛ ١قرن :١٢
٣١؛  ٢قرن ٨ :١؛ ١٧ ،٧ :۴؛ ٧ :٢٢؛ غال ١٣ :١
 Huperekperissou .۴فراتر از ھر اندازه ،افس ٢٠ :٣؛  ١تسا ١٠ :٣؛ ١٣ :۵
 Huperlian .۵بيشترين درجه يا افضل و مقدم ٢ ،قرن ۵ :١١؛ ١١ :١٢
 Huperochē .٦برتری ،عالی بودن ١ ،قرن ١ :٢؛  ١تيمو ٢ :٢
 Huperperisseuō .٧به بيشترين حد وافر ساختن ،روم ) ٢٠ :۵وجـه متوسط (Middle voice
به فراوانی پر شدن ،سرشار و لبريز شدن ٢ ،قرن (۴ :٧
واژه ھای کاربردی پولس که ساير نويسندگان عھد جديد به ندرت بکار برده اند:
ج.
 Huperanō .١بسيار واالتر ،افس ٢١ :١؛ ١٠ :۴؛ و عبر (۵ :٩
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.٢
.٣

 Huperechōممتاز بودن ،برتری ،روم ١ :١٣؛ فيليپيان ٣ :٢؛ ٨ :٣؛ ٧ :۴؛  ١پطر ١٣ :٢
 Huperēphanosخودبين يا متکبر ،روم ٣٠ :١؛  ٢تيمو  ٢ :٣و لوقا ۵١ :١؛ يعقوب ٦ :۴
 ١پطر ۵ :۵

پولس شخصی بود پر از احساسات تند و شديد؛ اگر اوضاع يا مردم خوب بودند ،بسيار خوب بودند ،و وقتی
بد بودند ،بسيار بد بودند .اين »حــرف اضــافــه« به او اجازه ميداد بتواند واالترين و عميقترين احساس خود
را در مورد گناه و نفس و مسيح و انجيل بيان نمايد.
مرتکبان چنين اعمالی سزايشان مرگ است" :اين عبارت پرتويی است از شريعت موسی.
" ٣٢ :١
ِ
خالصه آن در روم  ٢٣ ،٢١ ،١٦ :٦و  ١٣ ،٦ :٨می باشد .مرگ نقطه مقابل اراده خدا و حيات الھی است
)م .ک .حز ٣٢ :١٨؛  ١تيمو ۴ :٢؛  ٢پطر .(٩ :٣
 " بلکه کسانی را نيز که اينھا را به عمل مياورند ،قويا ً تأييد می کنند ".نگون بختان ھمدم ميطلبند .انسان
سقوط کرده ،گناه ديگران را بھانه ميکند و ميگويد "ھمه اينکار را می کنند ".مشخصه فرھنگ ھا ،گناھان
خاص شان است!
ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير برای راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است قدم برداريم .شما ،کتاب مقدس ،و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل
کنيد .منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.٦
.٧

چرا پولس به کليسای روم نامه نوشت؟
چرا »روميان« بيانيه الھياتی چنين پراھميتی در مورد مسيحيت بود؟
خود شما طرح کلی  ٢٠ :٣-١٨ :١را تشکل دھيد.
آيا آنانيکه ھرگز »انجيل« را نشنيده اند بخاطر ايمان نياوردن به مسيح ،رد خواھند شد؟
تفاوت بين "مکاشفه طبيعی" و "مکاشفه خاص" را توضيح دھيد.
زندگی بشری بدون خدا را توصيف نماييد.
آيا آيات  ٢٧-٢۴مسئله ھم جنس گرايی را مورد بحث قرار ميدھند؟
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رومـيــان فـــصــــل ٢
تقـسـيـمــات پـاراگــراف ھــا در تــرجــمـه ھــای امـروزی
UBS4

NKJV

داوری عادالنه خدا

داوری عادالنه خدا

١٦ -١ :٢
يھوديان و شريعت

٨ :٣ – ١٧ :٢

NRSV

TEV

يھوديان تحت داوری

داوری خدا

١١ - ١ :٢
١٦ - ١ :٢
يھوديان مقصر به ھمانند مبنای داوری
غير يھوديان
١٦ - ١٢ :٢

١٦ - ١ :٢
يھوديان و شريعت
)(٨ :٣ – ١٧ :٢

٢۴ - ١٧ :٢
بی فايده بودن ختنه

٢۴ -١٧ :٢

٢۴ - ١٧ :٢

٢٩ -٢۵ :٢

٢٩ -٢۵ :٢

٢٩ -٢۵ :٢

JB

يھوديان از غضب
مستثنی ھستند
١١ - ١ :٢
شريعت آنان را نجات
نمی دھد
١٦ - ١٢ :٢
٢۴ - ١٧ :٢
ختنه آنھا را نجات
نخواھد بخشيد
٢٩ -٢۵ :٢

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحه  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد ،به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب
اين کتا ِ
مقدس می باشيد .ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما می تابد گام برداريم .در امر تفسير ،شما ،کتاب مقدس
و روح القدس اولويت داريد .نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص نماييد .تقسيماتی را که از موضوع ھا
انجام داده ايد با پنج ترجمه فوق مقايسه کنيد .پاراگراف بندی از الھام نيست ،اما برای درک مقصود نويسنده
اصلی کليدی است ،و کار تفسير درينجا ست .ھر پاراگراف ،يک موضوع و مطلقا ً يک موضوع دارد.
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
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مفاھيم استنباط شده در متن روميان ٢٠ :٣ – ١ :٢
الف .باب ھای  ٢و ٣واحد ادبی را تکميل می کنند که در ١٨ :١آغاز شده بود .موضوعات اين بخش:
 .١گمراھی تمام بشر؛
 .٢داوری خدا در مورد گناه؛
 .٣نياز انسان به پارسايی خدا از طريق مسيح بوسيله ايمان شخصی و توبه.
ب .در باب  ، ٢در مورد داوری خدا ھفت اصل ديده می شود
 .١آيه  ،٢بنا بر واقعيت؛
ت انباشته شده؛
 .٢آيه  ،۵تقصيرا ِ
 .٣آيات  ٦و  ،٧مطابق اعمال؛
 .۴آيه  ،١١در مورد ھيچکس استثناء قائل نمی شود؛
 .۵آيه  ،١٣شيوه زندگی؛
 .٦آيه  ،١٦رازھای قلبی انسان ھا؛
 .٧آيه  ،٢٩ - ١٧ھيچگونه گروه ھای مليتی برتر نيستند
ج.

مفسرين ،به اين بحث با يکديگر بسيار می پردازند که روی سخن در باب  ١٧-١ :٢با چه کسانی
است .بديھی است که  ٢٩ -١٢ :٢در مورد يھوديان است .آيات  ١٧-١کاربرد دوگانه دارند
درينکه خطاب به معلمين اخالق غير يھودی نظير »سـِنِکا« می باشند )موازين اجتماعی(  ،و نيز
به ملت يھود )شريعت موسوی(.

د.

در  ،٢١-١٨ :١پولس تأکيداً اظھار کرد که انسان ھا قادرند خدا را از طريق خلقت بشناسند .در :٢
 ،١۵-١۴پولس ھمچنين تأکيد ميکند که ھمه انسان ھا در درون ،وجدانی اخالقی دارند که خدا به
آنھا بخشيده است .بر پايه اين دو گواه ،يعنی خلقت و وجدان است که خدا تمامی بشر را محکوم
ميکند ،حتی آنانی که پيام عھد عتيق ]عھد قديم[ يا انجيل را نشنيده اند .انسان ھا مقصرند زيرا
مطابق بھترين الگويی که داشته اند عمل نکرده اند.

مطـا لـعـه واژگان و عـبــا رات
متن ) NASBبروز آمده(١١-١ :٢ :
 ١بنابراين ھيچ عذری نداريد  -ھيچيک از شما که ديگری را محکوم می کنيد  -زيرا در ھر موردی که
ديگری را محکوم می کنيد ،خويشتن را محکوم کرده ايد؛ چون شما که داوری می کنيد ،خود ھمان را انجام
می دھيد ٢ .و ما می دانيم که داوری خدا به حق نصيب کسانی می شود که ايـن گـونه اعمال را انـجـام می
دھند ٣.اما تو ای آدمی ،آيا گمان ميکنی وقتی آنان که اينگونه اعمال را انجام ميدھند محکوم ميکنی و
خودت ھمان را انجام می دھی ،از داوری خدا خواھی رست؟  ۴يا اينکه کثرت مھربانی ،تحمل و شکيبايی او
را خوار می شماری وغافلی که مھربانی خدا تو را به توبه رھنمون می شود؟  ۵اما تو به سبب سرسختی و
دل ناتوبه کارت ،غضب را نسبت به خود ،برای روز غضب و آشکار شدن داوری عادالنۀ خدا می اندوزی؛
ِ
 ٦که " به ھر کس مطابق اعمالش سزا خواھد داد ٧ " :به کسانی که با پايداری در انجام اعمال نيکو ،در پی
جالل و حرمت و بقايند ،حيات جاويدان را؛  ٨اما به آنانی که خودخواھانه جاه طلب اند واز حقيقت اطاعت
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نمی نمايند ،ليکن مطيع شرارت اند ،خشم و غضب را ٩ .مصيبت و رنج ،نصيب ھر روح انسانی خواھد شد

که بدی می کند ،نخست يھود و ھمچنين يونانی ١٠ ،اما ھر که نيکويی کند از جالل و حرمت و آرامش
برخوردار خواھد شد ،نخست يھود و ھمچنين يونانی ١١ .زيرا خدا تبعـيض قائل نمی شود.

١ :٢
" بنابراين ھيچ عذری نداريد  -ھيچيک از شما که ديگری را محکوم می کنيد"
NASB
" ای آدمی ھيچ عذری نداری ،ھر که ھستی که داوری می کنی"
NKJV
"ای آدمی ھيچ عذری نداری ،ھر که ھستی ،زمانيکه ديگری را داوری می کنی"
NRSV
"ای آدمی بھيچ وجه عذری نداری ،ھر که ھستی .زيرا آنگاه ديگری را داوری می کنی"
TEV
"پس فرق نمی کند ھر که ھستی ،اگر محکوم می کنی ،خود ھيچ عذری نداری"
JB
بطور تحت اللفظی اين عبارت ميگويد" :ھيچ دفاع حقوقی" )م .ک (٢٠ :١ .در يونانی اين عبارت در
اول جمله قرار داده شده تا اھميت آنرا بيشتر نشان دھد .آيات  ١٦-١بنظر می رسند ھم مربوط به يھوديان
شريعت گرايی ھستند که خود را پارسا می انگاشتند ،و ھم يونانيان اخالق گرا .با داوری کردن ديگران ،آنھا
خود را محکوم می سازند.
" ٢ :٢ما ميدانيم" :اين »ضـمـيــر« احتماالً اشاره ای به ديگر يھوديان بود اگر چه می تواند اشاره به
مسيحيان باشد .در آيات  ۴ -٢پولس به فن معمول خود که به شکل سئوال و جواب است باز می گردد .اين فن
"گفتار اعتراض آميز" نام دارد و در آن ارائه حقيقت توسط کسی انجام می شود که معترض فرضی است.
حبقوق ،مالکی و معلمين مذھبی يھود نيز ،و ھمچنين فالسفه يونان )نظير سقراط و رواقيون( از اين فن استفاده
می کردند.
عبارت "ما می دانيم که" چندين بار در کتاب روميان بکار برده شده است )م .ک٢ :٢ .؛ ١٩ :٣؛ :٧
١۴؛  .(٢٨ ،٢٢ :٨پولس فرض ميگيرد که برخالف غير يھوديان باب  ١که پايبند اخالقيات نبودند،
مخاطبينش تا حدی آگاھی دارند.
" داوری خدا" :کتاب مقدس اين واقعيت را به صراحت می گويد .ھمه انسان ھا برای عطيه زندگی ،به
خدا جوابگو خواھند بود )م .ک .آيات ٩ -۵؛ متی ۴٦ -٣١ :٢۵؛ مکا  .(١۵ -١١ :٢٠حتی مسيحيان در برابر
مسيح خواھند ايستاد )م .ک١٢ -١٠ :١۴ .؛  ٢قرن .(١٠ :۵
سئوال » ِرتوريک« پولس ]سئوالی که جوابش بديھی است[ ،پاسخ "خير" را می طلبد.
دستوری
شکل
٣ :٢
ِ
ِ
ِ
يونانی  logizomaiاست .پولس اغلب آنرا بکار می ب َرد )روم ،٣ :٢
فـعـل«
" آيا گمان ميکنی" :اين » ِ
ِ
٢٦؛ ٢٨ :٣؛ ٢۴ ،٢٣ ،٢٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،۵ ،۴ ،٣ :۴؛ ١١ :٦؛ ٣٦ ،١٨ :٨؛ ٨ :٩؛ ١۴ :١۴؛
غال  ٦ :٣و ده مرتبه در اول و دوم قرنتيان و دو مرتبه در فيليپيان( .به يادداشت ھا در  ٣ :۴و  ١٨ :٨رجوع
نماييد.
" ای آدمی" اين نظير ھمان اصطالح در آيه  ١است .در  ٢٠ :٩به يھوديان اشاره می کند.
 ۴ :٢اين نيز در يونانی بصورت سئوال است.
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" کثرت مھربانی ،تحمل و شکيبايی او" مردم اغلب برداشت غلطی از فيض ،رحم و شکيبايی خدا داشته
اند و به جای توبه ،آنھا را فرصتی برای گناه ساخته اند )مقايسه کنيد با  ٢پطر .(٩ :٣
ت  "...وصف می نمايد )مقايسه کنيد با ٢٣ :٩؛ ٣٣ :١١؛
پولس اغلب صفات خدا را با عبارت "کثر ِ
کولسيان ٢٧ :١؛ افسس ١٨ ،٧ :١؛ ٧ ،۴ :٢؛ ١٦ ،٨ :٣؛ فيليپيان .(١٩ :۴
" تو را به توبه رھنمون می شود" توبه عامل مھم برای آن رابطه با خداست که بر پايه ايمان و معاھده با
او ميباشد )مقايسه کنيد با متی ٢ :٣؛ ١٧ :۴؛ مرقس ١۵ :١؛ ١٢ :٦؛ لوقا ۵ ،٣ :١٣؛ اعمال ٣٨ :٢؛ :٣
١٦،١٩؛  .(٢١ :٢٠کلمه عبری آن به معنی تغييری در رفتار بود ،لکن به يونانی معنی آن تغيير فکر بود.
توبه آنست که شخص مايل به تبديل زيستن خود محورش به زندگی ای باشد که آگاھی ھا و رھبری آن از طرف
خداست .الزمه آن اينست که شخص از اولويت نفس و اسير آن بودن سر باز زند .اساسا ً اين يک نگرش جديد،
چشم انداز جديد از جھان ،و يک ارباب جديد است .اراده خدا برای ھر شخص از نسل سقوط کرده ی آدم ،که
به شباھت خدا ساخته شده اند ،اينست که توبه کنند )م .ک .حز  ٣٢ ،٢٣ ،٢١ :١٨و  ٢پطر .(٩ :٣
بخش ھای عھد جديد که تفاوت واژه ھای يونانی برای توبه را به بھترين وجه منعکس می کنند در  ٢قرن
 ١٢-٨ :٧ھستند" ، lupeō (١) :اندوه " يا "غم" در آيات ) ٨دو مرتبه( ) ٩سه مرتبه() ١٠ ،دو مرتبه( ١١ ،؛
)" ، metamelomai (٢پشيمانی" يا "ناراحتی پس از انجام امری" در آيات ) ٨دو مرتبه( ٩ ،؛ و )(٣
" ، metanoiaتوبه" يا " "after mindدر آيات  .١٠ ،٩نقطه مقابل آن ،توبه دروغين )(metamelomai
)م .ک .يھودا ،متی  ٣ :٢٧و عيسو ،عبر  (١٧-١٦ :١٢در تضاد با توبه حقيقی است ).(metanoeō
توبه حقيقی از لحاظ علم الھی ،ارتباط داده شده است با (١) :موعظه عيسی در باره شرايط »معاھده جديد«
)م .ک .متی  ،١٧ :۴مرقس  ،١۵ :١لوقا  (٢) ،(٣،۵ :١٣موعظه ھای شاگردان در کتاب اعمال رسوالن
) ، kerygmaم .ک .اعمال ١٩ ،١٦ :٣؛  (٢١ :٢٠؛ ) (٣ھديه قدرتمند خدا )م .ک .اعمال ٣١ :۵؛ ١٨ :١١
و  ٢تيمو  (٢۵ :٢؛ و ) (۴ھالک شدن )م .ک ٢ .پطر  .(٩ :٣توبه ،يک گزينه نيست!
عنوان خاص :تــــوبـــــه
توبه )ھمراه ايمان( از الزامات معاھده ،ھم در »معاھده قديم« ) ١ ، Nachamپاد  ۴٧ :٨؛  ١ Shuvپاد:
۴٨ :٨؛ حز ٦ :١۴؛ ٣٠ :١٨؛ يوعيل ١٣-١٢ :٢؛ زکر  (۴-٣ :١و ھم در »معاھده جديد«.
 .١يحيی تعميد دھنده )متی ٢ :٣؛ مرقس ۴ :١؛ لوقا (٨ ،٣ :٣
 .٢عيسی )متی ١٧ :۴؛ مرقس ١۵ :١؛ ١٧ :٢؛ لوقا ٣٢ :۵؛ ۵ ،٣ :١٣؛ ٧ :١۵؛ (٣ :١٧
 .٣پطرس )اعمال ٣٨ :٢؛ ١٩ :٣؛ ٢٢ :٨؛ ١٨ :١١؛  ٢پطر (٩ :٣
 .۴پولس )اعمال ٢۴ :١٣؛ ٣٠ :١٧؛ ٢١ :٢٠؛ ٢٠ :٢٦؛ روم ۴ :٢؛  ٢قرن (١٠-٩ :٢
اما توبه چيست؟ آيا اندوه است؟ آيا باز ايستادن از گناه است؟ بھترين فصل عھد جديد برای درک تفاوت
ھا در معانی ضمنی اين موضوع  ،در  ٢قرن  ١١-٨ :٧می باشد که در آن سه واژه مرتبط ،اما متفاوت
يونانی بکار رفته اند.
" .١اندوه" )  ، lupēم .ک .آيات ] ٨دو مرتبه[] ٩ ،سه مرتبه[] ١٠ ،دو مرتبه[ .(١١ ،اين به معنای
حزن يا پريشانی است و از لحاظ علم الھی ،معنای ضمنی خنثی ای دارد.
" .٢توبه" ) ، metanoeōم .ک .آيات  .(١٠ ،٩اين ترکيبی است از "بعد از" و "تفکر" که به معنای
ذھن جديد ،طرز تفکر جديد و نگرش جديد به زندگی و خدا است .اين توبه واقعی می باشد.
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.٣

"افسوس" )  ، metamelomaiم .ک .با آيات ] ٨دو مرتبه[ .(١٠ ،اين ترکيبی است از "بعد از" و
"غم خوردن" .اين کلمه در مورد يھودا در متی  ٣ :٢٧و عيسو در عبر  ١٧-١٦ :١٢بکار رفته
است .معنی ضمنی آن ،تأسف خوردن برای عواقب موضوع است ،نه برای خود اعمال.

توبه و ايمان ،اعمال الزمه در معاھده ھستند )م .ک .مرقس ١۵ :١؛ اعمال ٣٨،۴١ :٢؛ ١٩ ،١٦ :٣؛
 .(٢١ :٢٠چند متن ھستند که تلويحا َ ميگويند توبه را خدا اعطا ميکند )م .ک .اعمال ٣١ :۵؛ ١٨ :١١؛ ٢
تيمو  .(٢۵ :٢اما بيشتر متون اينرا پاسخ متعھدانه و الزم بشر ،در برابرنجات رايگانی که خدا عرضه می کند
تلقی ميکنند.
برای درک مفھوم کامل توبه ،معانی ھر دو واژه عبری و يونانی الزم می باشند .واژه عبری" ،تغيير
اعمال" را طلب می کند در حاليکه واژه يونانی "تغيير افکار" را واجب ميدارد .شخص نجات يافته ،ذھن و
دل جديدی دريافت می کند .افکارش عوض می شود و زندگيش نيز تغيير پيدا می کند .بجای اينکه بپرسد "اين
ِ
موضوع چه نفعی برای من دارد" حال می پرسد "اراده خدا چيست" .توبه يک احساس نيست که رنگ ببازد
گناھی مطلق نيست ،اما رابطه جديد با »قدوس يکتا« است که ايماندار را به طرز تصاعدی تبديل به
و نيز بی
ِ
فردی مقدس ميسازد.
 ٩ -۵ :٢اين آيات ) (١سرسختی انسان سقوط کرده و ) (٢غضب و داوری خدا را توصيف می کنند.
" ۵ :٢سرسختی" :قوم اسراييل به ھمين صورت در خرو ٩ :٣٢؛ ۵ ،٣ :٣٣؛ ٩ :٣۴؛ تثنيه ،١٣ ،٦ :٩
 ٢٧توصيف شده است.
" قلب" :به »عنوان خاص« در  ٢۴ :١رجوع نماييد.
" برای روز غضب" :اين در عھد عتيق »روز خداوند« ناميده شده است )م .ک .يوئيل ،عاموس( .اين
مفھوم »روز داوری«  -يا برای ايمانداران» ،روز رستاخيز«  -است .انسان برای عطيه زندگی ،به خدا
ِ
حساب پس خواھد داد )م .ک .متی ۴٦ -٣١ :٢۵؛ مکا .(١۵ -١١ :٢٠
توجه داشته باشيد خو ِد گناھکاران ھستند )"شما" و "شما خودتان"( که غضب را انباشته می کنند .خدا
ب انباشته شده آشکار گردد و کار خود را به تمام و کمال انجام دھد.
صرفا ً در زمانی ،اجازه می دھد اين غض ِ
غضب ،نظير تمامی کلمات انسانی که برای توصيف خدا بکار می روند ،تنھا برای تشابه و مقايسه )جنبه
انسانی برای خدا قائل شدن( به الوھيت اطالق شده است! خدا ،ابدی و قدوس و روح است .انسان ھا فانی،
گناھکار و جسمانی ھستند .خدا از لحاظ احساسی عصبانی و در حالت غيض نيست .کتاب مقدس او را بعنوان
دوستدار گناھکاران و خواھان توبه آنان معرفی ميکند ،اما او در عين حال مخالفت قطعی با نا فرمانی انسان
دارد .خدا شخصيت دارد؛ گناه را نسبت به خود توھين می شمارد و ما شخصا ً برای گناھانمان مسئول ھستيم.
يک نکته ديگر در مورد غضب خدا :در کتاب مقدس؛ غضب خدا ھم در طول زمان است )زمان دنيوی،
م .ک (٢٨ ،٢٦ ،٢۴ :١ .و ھم در آخر زمان )از لحاظ علم آخرت شناسی ،م .ک» .(٨ -۵ :٢ .روز خداوند«
)روز داوری( يکی از راه ھايی بود که پيامبران عھد عتيق به قوم اسرائيل اخطار می کردند در زمان کنونی
توبه کنند تا آنکه آينده شان برکت بيابد ،و داوری نشود )م  .ک .تثنيه  .(٢٨ -٢٧پيامبران عھد عتيق اغلب
زمان آينده ارائه می کردند.
بحرانی از روزگار خود را در نظر ميگرفتند و آنرا به عنوان تصويری از آخر
ِ
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 ٦ :٢نقل قول از مزمور  ١٢ :٦٢است .اين يک اصل جھانی است که انسان ھا مسئول اعمال خود ھستند و
به خدا حساب پس خواھند داد )م .ک .ايوب ١١ :٣۴؛ امثال ١٢ :٢۴؛ جامعه ١۴ :١٢؛ ارمياء ١٠ :١٧؛ :٣٢
١٩؛ متی ٢٧ :١٦؛ ۴٦ -٣١ :٢۵؛ روم ٦ :٢؛ ١٢ :١۴؛  ١قرن ٨ :٣؛ غال ١٠ -٧ :٦؛  ٢تيمو ١۴ :۴؛ ١
پطر١٧ :١؛ مکا ٢٣ :٢؛ ١٢ :٢٠؛  .(١٢ :٢٢حتی ايمانداران در مورد زندگی و خدمات خود به مسيح
جوابگو خواھند بود )م .ک ٢ .قرن  .(١٠ :۵ايمانداران بوسيله اعمال نجات نمی يابند بلکه نجات يافته اند تا
آنکه عمل کنند )م .ک .افس ] ١٠-٨ :٢بخصوص [٢٦ -١۴ :٢؛ يعقوب و  ١يوحنا(.
" ٧ :٢به کسانی که" بين افرادی که در آيه  ٧و آيه " ) ٨اما بر آنانی که"( توصيف شده اند تضادی وجود
دارد.

NASB

"به کسانی که با پايداری درانجام اعمال نيکو ،در پی جالل و حرمت و بقايند ،حيات جاويدان
را"
"حيات جاودانی به کسانی که با ادامه صبورانه کارھای نيک ،در پی جالل وعزت و بقا ھستند"
NKJV
"به کسانی که صبورانه نيکويی می کنند تا جالل و عزت و بقا بيابند ،او زندگی جاودان ميدھد"
NRSV
"بعضی اشخاص به نيکوکاری ادامه می دھند ،و در پی جالل و عزت و بقايند؛ خدا به آنھا
TEV
زندگی جاودان خواھد بخشيد"
"برای آنانی که با نيکوکاری ھميشگی ،در پی جالل و عزت و بقا بودند ،زندگی جاودان خواھد
JB
بود"
اين اشاره به اشخاصی نظير کرنليوس بود )م .ک .اعمال  .(٣۵-٣۴ :١٠اين مجموعه آيات ممکن است به
نظر برسد حاکی از اعمال منتھی به پارسايی است )دستيابی به پارسايی از طريق کوشش انسانی( ،اما
درآنصورت اين بر خالف مضمون اصلی »کتاب روميان« می شود .بياد داشته باشيد که يا آيات  ،١٦ -١يا
آيات  ١١ -١يک پاراگراف ھستند .نکته تمامی قسمت از لحاظ علم الھی ،اينست که خدا بين افراد تبعيض قائل
نمی شود )آيه  (١١و اينکه ھمه گناه کرده اند )آيه  .(١٢اگر انسان ھا مطابق نوری که بر زندگيشان تابيده بود
رفتار می کردند )منظور »مکاشفه طبيعی« برای غير يھوديان ،و »مکاشفه خاص« برای يھوديان است ،م.
ک (۵ :١٠ .آن موقع با خدا رابطه خوب می داشتند .اما خالصه ی  ٢٣ ،١٨ -٩ :٣نشان می دھد که برای
کسی ھرگز چنين نبوده و کسی ھم قادر به آن نيست!
زندگی تغيير يافته و خداپسندانه ی او
آنچه ايمان آوردن شخص را در آغاز تأييد ميکند و معتبر می سازد،
ِ
تلقی شده است .زندگی تغيير يافته ،داللت بر ساکن شدن روح خدا دارد )م .ک .آيات ١٠،١٣؛ متی ٧؛ افس :٢
١٠ -٨؛ يعقوب  ٢٦ -١۴ :٢و ١يوحنا( .به عنوان خاص :نياز به استقامت در  ٢۵ :٨رجوع نماييد.
" حيات جاويدان" :اين عبارت ،مشخصه نوشته ھای يوحـنـا می باشـد و بندرت در »انـاجيـل ھـم نـظـر«
] [Synoptic Gospelsبکار می رود .به نظر می رسد پولس اين عبارت را از دانيال ) ٢ :١٢م .ک .تيطس
٢ :١؛  (٧ :٣اقتباس کرده باشد ،که آن قسمت نشانگر زندگی عصر جديد ،زندگی در مشارکت با خدا ،و
تعليمی کتاب روميان،
زندگی رستاخيزی است .او اين را نخست در غالطيان  ٨ :٦بکار می برد .اين دربخش
ِ
يک ِتم معمول است )م .ک٧ :٢ .؛ ٢١ :۵؛  .(٢٣ ،٢٢ :٦ھمچنين اين موضوع در » نــامــه ھـای شبـانـان«
] [Pastoral Epistlesچند بار آمده است )م .ک ١ .تيمو ١٦ :١؛ تيطس ٢ :١؛ .(٧ :٣
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٨ :٢
"آنانی که خودخواھانه جاه طلبند"
NASB
" NRSV ،NKJVآنانی که نفس پرست اند"
"مردمان ديگر خودخواه اند"
TEV
" آنانی که از روی حسادت"
NJB
اين کلمه در اصل به معنای "کار در برابر اجرت" بوده است )م .ک .کتاب يھودی »توبيت« .(١١ :٢
»لواو و نيدا«» ،لغت نامه يونانی -انگليسی« ،جلد  ،٢ص  ،١٠۴دو استفاده از اين واژه را فھرست می
نمايند.
" .١جاه طلبی خودخواھانه "،با استفاده از روميان  ٨ :٢با اين تذکر" :خواھان برتر از ديگران بودن"،
که با اين متن جور است.
" .٢دشمنی" ،با استفاده از فيليپيان  ١٧ :١با اين تذکر که "رقابت" می تواند يکی از ترجمه ھای احتمالی
باشد )ھمچنين رجوع کنيد به  ٢قرنتيان ٢٠ :١٢؛ غالطيان ٢٠ :۵؛ فيليپيان ٣ :٢؛ يعقوب ،١۴ :٣
(١٦
" و از حقيقت اطاعت نمی نمايند" :واژه "حقيقت" ) (aletheiaبه معنای عبری آن ) ، (emethدر مورد
صداقت و قابل اطمينان بودن استفاده شده بود .درين متن ،تأکيد آن از لحاظ اخالقی بود ،نه عقالنی .به عنوان
خاص :حقيقت در نوشته ھای پولس ،در  ١٨ :١رجوع نماييد.
" ٩ :٢نصيب ھر روح انسانی" :پولس واژه يونانی  pasرا که "ھمه" يا "ھر" ترجمه شده بود درين فصل
ھای اوليه کتاب روميان آنقدر زياد بکار می برد تا نتايج جھانی "خبر بد" )گمراھی انسان ھا و داوری غير
تبعيضانه خدا( و "خبر خوش" را )خدا نجات رايگان و بخشش کامل را در مسيح به ھمه کسانی که توبه کنند و
ايمان آورند عرضه ميکند( نشان دھد.
اين متن قويا ً معنی داوری جھانی و عواقب حاصل از آن را دارد .اين حقيقت مستلزم زنده شدن دوباره
پارسايان و نيز شريران است )م .ک .دانيال ٢ :١٢؛ يوحنا ٢٩-٢٨ :۵؛ اعمال .(١۵ :٢۴
اگر آيات  “chiasms” ١١-٦ھستند ]آرايه ادبی به معنای :چند جمله مقسوم به دو دسته که مضمون دسته
دوم جمالت ،تصوير معکوس دسته اول ھستند[  ،در نتيجه آيات  ٩-٨آيات کليدی می باشند که نشانگر داوری
يا شرارت پيشگان ھستند.
" ١٠-٩ :٢نخست يھود" اين برای تأکيد تکرار شده است .يھودی از لحاظ فرصت در درجه اول بود چون
آنھا مکاشفه خدا را در دست داشتند )م .ک١٦ :١ .؛ متی ٦ :١٠؛ ٢۴ :١۵؛ يوحنا ٢٢ :۴؛ اعمال ٢٦ :٣؛ :١٣
 ،(۴٦اما ھمچنين نخست در داوری )م .ک (١١-٩ .زيرا آنھا »مکاشفه خدا« را داشتند )م .ک.(۵-۴ :٩ .
١١ :٢
" NKJV،NASBزيرا خدا تبعيض قائل نمی شود"
"زيرا خدا تبعيض نشان نمی دھد"
NRSV
"زيرا خدا ھمه را با ھمان محک داوری می نمايد"
TEV
"نزد خدا طرفداری نيست"
NJB
بطور تحت اللفظی اين "چھره را رو به باال کردن" است ،که استعاره ای است از نظام قضايی عھد عتيق )
م .ک .الو ١۵ :١٩؛ تث ١٧ :١٠؛  ٢قرن ٧ :١٩؛ اعما ٣۴ :١٠؛ غال ٦ :٢؛ افس ٩ :٦؛ کولس ٢۵ :٣؛ ١
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پطر  .(١٧ :١اگر قاضی می ديد برای چه کسی دارد قضاوت ميکند ،احتمال طرفداری وجود داشت .ازين
رو ،او نمی بايست چھره فردی را که در برابر او ايستاده بود رو به باال نمايد.
عنوان خاص :نژاد پرستی
 .Iپيشگفتار
انسان سقوط کرده درجامعه خويش است .نفس و ضميرانسان
الف .نژاد پرستی در سراسر جھان ،سيمای
ِ
است که با حقير ساختن ديگران ميخواھد خود را ارتقاء دھد .از بسياری لحاظ ،نژاد پرستی،
پديده ای است امروزی ،در حاليکه ملت پرستی )يا قبيله گرايی( نمونه ھای قديمی تر آن ميباشند.
ب .ملت پرستی در با ِبل آغاز شد )پيدا  (١١و در اصل مرتبط به سه پسر نوح بود ،که آنچه به عنوان
نژادھا ناميده شده اند ،از ايشان پديدار گشته اند )پيدا  .(١٠معھذا از کتاب مقدس مسلما ً بر می آيد
که ھمه انسان ھا از يک مأخذ ھستند )م.ک .پيدا ٣-١؛ اعمال .(٢٦-٢۴ :١٧
ج .نژاد پرستی صرفا ً يکی از انواع تعصب است .برخی ديگر عبارتند از (١) :خودبينی برپايه
تحصيالت (٢) ،تکبر بخاطر موقعيت اجتماعی  -اقتصادی ) (٣قانون گرايی مذھبی ھمراه با
»خود پارسا انگاری« و ) (۴وابستگی ھای سياسی ھمراه با تحجر و مطلق انديشی عقايد خود .
 .IIمطالب کتاب مقدسی
الف .عھد عتيق
 .١پيدا  - ٢٧ :١انسان ھا ،مرد و زن ،به صورت و شباھت خدا آفريده شدند ،و اين امر آنھا را
منحصر به فرد می سازد .نيز نشانگر شأن و ارزش فردی آنھاست )ر.ک .يوحنا (١٦ :٣
 ٢٫پيدا  - ٢۵-١١ :١اين بخش عبارت "...مطابق جنس خود "...را ده بار درج می نمايد .ازاين
مورد برای پشتيبانی از جدا سازی نژادی استفاده کرده اند .اما در متن واضح است که
مقصود درينجا حيوانات و گياھان می باشند نه بشريت.
 ٣٫پيدا  - ٢٧-١٨ :٩از اين بخش برای پشتيبانی از برتری نژادی استفاده شده است .بايد تذکر
داد که خدا کنعان را ملعون نساخت .نوح ،پدر بزرگ کنعان ،پس از بيداری از رخوت
مستانه خود ،او را لعنت نمود .در کتاب مقدس ھرگز نوشته نشده است که خدا اين قـ َسـم /
لعنت را مورد تأييد قرار داد .حتی اگر خدا چنين کرده بود ،اين اثری بر نژاد سياه پوست
ندارد .کنعان پدر ّجد کسانی بود که در فلسطين اقامت داشتند ،و نقوش ھنری ديواری در
مصر نشان می دھند آنان سياه پوست نبوده اند.
 ۴٫يوشع  - ٢٣ :٩عده ای از اين آيه استفاده کرده اند تا ثابت کنند نژادی ،نژاد ديگر را خادم
خواھد بود .اما در چارچوب متنَ ،جبَعُونی ھا از ھمان اصل و نسب يھود ھستند.
 ۵٫عزرا  ١٠-٩و نحميا  - ١٣اغلب از اين بخش ھا به معنای نژادی استفاده شده است ،اما
چارچوب متن نشان ميدھد که ازدواج ھا بخاطر نژاد مورد محکوميت نبودند )آنان از نسل
ھمان پسر نوح بودند ،پيدايش  ،(١٠بلکه بداليل مذھبی.
ب .عھد جديد
 .١اناجيل
 ١٫١عيسی چندين بار به تنفر بين يھود و سامريان اشاره نمود ،که دال بر بيجا بودن و
بيموردی نفرت نژادی است.
) (١داستان سامری نيکو )لوقا (٣٧-٢۵ :١٠
) (٢زنی در کنار چاه )يوحنا (۴
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.٢

.٣

.۴

.۵

) (٣جذامی قدر شناس )لوقا (١٩-٧ :١٧
 ١٫٢انجيل برای کل بشر است
) (١يوحنا ١٦ :٣
) (٢لوقا ۴٧-۴٦ :٢۴
) (٣عبرانيان ٩ :٢
) (۴مکاشفه ٦ :١۴
» ١٫٣ملکوت« ،در بر گيرنده کل بشر خواھند بود.
) (١لوقا ٢٩ :١٣
) (٢مکاشفه ۵
اعمال رسوالن
 ٢٫١باب  ١٠اعمال ،متن قطعی و نھايی دال بر محبت عالمگير خدا و پيام ھمگانی انجيل
است.
 ٢٫٢پطرس را بخاطر کارھايش در اعمال رسوالن ،باب  ،١١شديداً مورد انتقاد قرار
دادند و اين مسئله تا برگزاری شورای اورشليم در اعمال باب  ،١۵و نتيجه گيری
آنان ،حل و فصل نشد .تنش ھا در قرن اول بين يھوديان و غير يھود بسيار شديد
بودند.
پولس
 ٣٫١در مسيح ھيچگونه ديوار جدايی وجود ندارد
) (١غالطيان ٢٨-٢٦ :٣
) (٢افسسيان ٢٢-١١ :٢
) (٣کولسيان ١١ :٣
 ٣٫٢خدا بين افراد تبعيض قائل نمی شود
) (١روميان ١١ :٢
) (٢افسسيان ٩ :٦
پطرس و يعقوب
 ۴٫١خدا بين افراد تبعيض قائل نمی شود ١ ،پطرس ١٧ :١
 ۴٫٢از آنجا که خدا طرفداری نشان نمی دھد ،پس قوم او نيز نبايد چنان کاری بکنند،
يعقوب ١ :٢
يوحنا
 ۵٫١يکی از قوی ترين اظھارات در مورد مسئوليت ايمانداران ،در  ١يوحنا  ٢٠ :۴يافت
ميشود

 .IIIنتيجه
الف .نژاد پرستی ،يا در ھمين خصوص ھرگونه تعصب ،از طرف فرزندان خدا ناروا و بيجا است.
»ھنلی بارنت« در مجمعی در گلوريتا ،نيو مکزيکو از طرف »کميسيون روش زندگی مسيحی«
چنين گفت:
"نژاد پرستی تمرد است چون بر خالف کتاب مقدس و مسيحيت می باشد ،و پر واضح است که
بر خالف دانش نيز ھست".
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ب.

ج.

اين مشکل به مسيحيان فرصت می دھد تا محبت ،بخشش و تفاھم مسيحايی خود را به جھان
گمراه نشان دھند .اگر فرد مسيحی ازينکار امتناع کند ،عدم بلوغ فکری خود را می رساند و به
شرير فرصت ميدھد تا ايمان ،اطمينان ،و رشد او را ُکند و معوق سازد .اين امر نيز از روی
آوردن مردمان گمراه بسوی مسيح جلوگيری می کند.
من چه نقشی می توانم داشته باشم؟ )اين بخش ،از يک جزوه »کميسيون روش زندگی
"در ســطــح شــخــصـــی"

*
*

مسئوليت خود را برای حل مسائلی که مربوط به نژادھا ھستند بپذيريد.

از طريق دعا ،مطالعه کتاب مقدس ،و مشارکت با ديگر نژاد ھا ،کوشش کنيد تعصب نژادی
را از زندگی خود بزداييد.
* اعتقادات راسخ خود را در باره ی نژاد ھا بيان کنيد ،خصوصا ً بھنگامی که بعضی تنفر
نژادی را در ديگران تحريک کنند و کسی اعتراضی نکند.
"در زنــــدگـــی خــانـــوادگـــی"

*
*
*

بپذيريد که خانواده چه تأثير پراھميتی در پرورش نگرش نسبت به نژاد ھای ديگر دارد.
سعی کنيد با مطرح کردن آنچه کودکان و والدين در باره مسائل نژادی در خارج از منزل
می شنوند ،نگرش ھای مسيحی در آنھا پرورش دھيد.
والدين بايد در طرز رفتار و روابط خود با نژاد ھای ديگر ،مراقب باشند نمونه مسيحی
برای ديگران ايجاد کنند.

* بدنبال فرصت ھايی باشيد تا دوستی ھای خانوادگی با اشخاصی که از نژاد ھای ديگر ھستند
ايجاد کنيد.
"در کـلـيــســــای خــــود"

*

بوسيله موعظه و تعليم حقايق کتاب مقدس در باره نژاد ھا ،می توان اعضای کليسا را
تشويق نمود تا برای تمامی جامعه نمونه باشند.

* اطمينان حاصل کنيد که برای پرستش ،مشارکت ،و خدمت درھای کليسا بروی ھمه باز
باشد ،ھمانطور که در کليساھای عھد جديد ھيچگونه موانع نژادی قائل نمی شدند) .افس :٢
٢٢-١١؛ غال (٢٩-٢٦ :٣
"در زنـــدگــی روزانـــه"

*
*
*

برای غلبه بر ھمه نوع فرق گذاری نژادی در عرصه جھانی کار ،ياری دھيد.
از طريق سازمانھای متنوع جامعه ،برای تأمين حقوق و امکانات برابر اقدام کنيد ،و بياد
داشته باشيد که آنچه بايد مورد حمله قرار گيرد مسئله نژادی است ،نه مردم .ھدف ،پيشبرد
تفاھم است نه ايجاد کدورت و تلخی.
اگر بنظر معقول است ،ھيئت مخصوصی از شھروندان دغدغه دار و آرمان دار تشکيل دھيد
تا برای آموزش عموم مردم و اقدامات معين در بھبود روابط نژادی ،سر صحبت در جامعه
باز شود.
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*

از قانون گذاری و قانون گذاران در تصويب قوانينی پشتيبانی کنيد که عدالت نژادی را ترويج
می نمايند ،و با آنانی مخالفت کنيد که از تعصب ،برای نفع سياسی سوء استفاده ميکنند.

*
*

از مقامات پليس و مجريان قانون ،برای اجرای غير متعصبانه قوانين ،تقدير نماييد.

*

خشونت را مردود داريد ،و در پی ارتقاء احترام نسبت به قوانين بکوشيد .بعنوان شھروند
مسيحی ،ھرچه از دستتان بر ميآيد انجام دھيد تا اطمينان حاصل شود ساختارھای قانونی
ابزار دست کسانی نگردند که تبعيضات را پيشبرد خواھند داد.
در تمامی روابط تان با مردم ،نمونه ای باشيد از روح و فکر مسيح.

متن ) NASBبروز آمده(١٦-١٢ :٢ :
١٢زيرا ھمه کسانی که بدون شريعت گناه کرده اند ،بدون شريعت نيز ھالک خواھند شد ،و ھمه کسانی که
زير شريعت گناه کرده اند بوسيله شريعت داوری خواھند شد ١٣ .زيرا شنوندگان شريعت نيستند که در نظر
خدا پارسايند ،بلکه عمل کنندگان شريعت پارسا شمرده خواھند شد ١۴ .چون وقتی غير يھوديان که شريعت
ندارند امور شريعت را به صرافت طبع بجا می آورند ،اينان ھر چند فاقد شريعتند ،ليکن خود برای خويشتن
شريعتی ھستند ١۵ .با اينکار نشان ميدھند که عمل شريعت بر دلشان نگاشته شده است ،چنان که وجدانشان
گواھی می دھد و افکارشان بطور متناوب ،يا آنان را متھم می کند يا از آنھا دفاع می نمايد ١٦ .اين در روزی
به وقوع خواھد پيوست که خدا بنا بر انجيل من ،رازھای انسانھا را به توسط عيسی مسيح به محاکمه کشد.
" ١٢ :٢زيرا ھمه کسانی که بدون شريعت گناه کرده اند" خدا ھمه انسانھا را مسئول خواھد دانست ،حتی
اگر عھد عتيق يا انجيل ھرگز بگوششان نرسيده باشد .ھمه مردم بوسيله خلقت )ر.ک٢٠-١٩ :١ .؛ مزمور
 ،(٦-١ :١٩و درک اخالقی ذاتی )ر.ک (١۵-١۴ :٢ .تا حدی در مورد خدا اطالع دارند .وضعيت أسف بار
اينست که ھمه ،از نوری که آنھا را روشن ساخته عمداً سر پيچی کرده اند )ر.ک،١٩ ،٩ :٣ :٢٣-٢١ :١ .
٢٣؛ ٣٢ :١١؛ غال .(٢٢ :٣
" شريعت" »حرف تعريف« با واژه "شريعت" بکار نرفته است .اين ساختار دستوری معموال کيفيت
»اسم« را تأکيد می کرد .اما ،در کتاب روميان ،پولس از "شريعت" برای اشاره به چند چيز مختلف استفاده
می کند ) (١قانون روم؛ ) (٢شريعت موسوی؛ يا ) (٣ايده و مفھوم آداب و رسوم اجتماعی انسانی بطور عام.
متن ،و نه »حرف تعريف« ،بايد نشان دھد کداميک می باشد .اين متن تأکيد می کرد که ھمه انسان ھا تا حدی
از مکاشفه طبيعی خدا که خود را مکشوف ساخت ،قلبا ً با خبر ھستند ) م.ک .آيه (١۵
 " ١٣ :٢زيرا شنوندگان شريعت نيستند که در نظر خدا پارسايند "،کاربردی که معلمين يھود از کلمه
"شنوندگان" داشتند ،مفھوم تخصيص يافته ی آن بود ،يعنی شاگردان تورات در مدارس اين معلمين .بياد داشته
باشيد که نويسندگان عھد جديد به عبری فکر می کردند و به زبان »کوينِه« ] [Koineيونانی می نوشتند.
بنابراين ،تجزيه کلمات بايد از »ترجمه ھفتاد« شروع گردد ،نه از لغت نامه يونانی.
واژه "پارسا يا "پارسا شمرده شده" ) kikēبه ھمه شکل آن( در الھيات پولس کلمه بسيار مھمی است
)ر.ک٣٠ ،٢٨ ،٢٦ ،٢۴ ،٢٠ ،۴ :٣ .؛ ۵ ،٢ :۴؛ ٩ ،١ :۵؛ ٧ :٦؛  .(٣٣ ،٣٠ :٨کلمات "پــارســا"" ،پـارسـا
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کردن" و "پارسا شماری"" ،نيک" و "کامال نيک ساختن" ،ھمگی از کلمه  dikaiosبرگرفته شده اند .به
عنوان خاص "نيکی مطلق" در  ١٧ :١رجوع نماييد .در عبری کلمه ) (tsadagدر اصل اشاره داشت به يک
نی راست و بلند ) ١۵تا  ٢٠فوت( که برای اندازه گيری ديوار و حصار ،بعنوان مثال ،و بجای شاقول بکار
ِ
ميرفت .اين کلمه بعد ھا در ارتباط با خدا بعنوان محک داوری وقياس ،تشبيھا ً استفاده شد.
در نوشته ھای پولس ،اين کلمه دو موضوع را تاکيد می نمود .اول ،نيکی کامل خو ِد خدا به صورت ھديه
رايگان ،بوسيله ايمان به مسيح ،به بشر گناھکار داده شده است .به اين اغلب »نيکی کاملی« می گويند که
نسبت داده شده است يا »نيکی کامل« از لحاظ حقوقی است .اين کلمه به وضعيت قانونی شخص در برابر
مضمون معروف پولس در مورد "پارسا شمرده شدن توسط ايمان« ازين بر
نيک کامل اشاره دارد.
خدای
ِ
ِ
گرفته شده است .دوم ،در مورد عمل خداست برای بازگردانيدن انسان گناھکار به شباھت خود خدا )ر.ک .پيدا
 ،(٢٧-٢٦ :١يا به عبارت ديگر ،ايجاد شباھت به مسيح است .اين آيه – مثل متی  ،٢۴ :٧لوقا  ٢١ :٨و :١١
٢٨؛ يوحنا ١٧ :١٣؛ يعقوب  – ٢۵ ، ٢٣-٢٢ :١ايمانداران را برمی انگيزد تا عمل کنندگان باشند ،نه تنھا
شنوندگان .نيکی کاملی که بحساب شخص گذاشته می شود نتيجه اش بايد زندگی کامال نيک باشد .خدا
گناھکاران را می بخشد و عوض می کند! کار برد پولس ھم از لحاظ شرعی و ھم اخالقی بود .معاھده جديد،
به انسان ھا از لحاظ شرعی اعتبار می بخشد اما شيوه زندگی خدا پسندانه ای را نيز ايجاب می کند .آن رايگان
ھست ،اما بھای سنگين دارد.
" اما کنندگان شريعت" شناختن خدا ،شيوه زندگی جديد و مطيعانه را ايجاب می کند )ر.ک .الو ،۵ :١٨
متی ٢٧-٢۴ :٧؛ لوقا ٢١ :٨؛ ٢٨ :١١؛ يوحنا ١٧ :١٣؛ يعقوب ٢۵-٢٢ :١؛  .(٢٨-١۴ :٢از بسياری لحاظ
اين مفھوم مشابه کلمه عبری  shemaاست که معنی آن شنيدن برای به عمل گزاردن بود )ر.ک .تث ١ :۵؛ :٦
۴؛ ١ :٩؛ ٣ :٢٠؛ .(١٠-٩ :٢٧
١۴ :٢
" NASBچون وقتی غير يھوديان که شريعت ندارند امور شريعت را به صرافت طبع بجا می آورند ،اينان
ھر چند فاقد شريعتند ،ليکن خود برای خويشتن شريعتی ھستند".
" NKJVچون وقتی غير يھوديان ،که شريعت ندارند ،آنچه در شريعت درج شده را به صرافت طبع انجام
می دھند ،اينان ،ھر چند فاقد شريعتند ،ليکن خود برای خويشتن شريعتی ھستند".
" NRSVھنگامی که غير يھوديان که فاقد شريعتند ،به صرافت طبع آنچه شريعت ايجاب ميکند انجام می
دھند ،اينان ،ھر چند فاقد شريعتند ،ليکن خود برای خويشتن شريعتی ھستند".
" TEVغير يھوديان که فاقد شريعتند ،اما ھر گاه از روی اراده آزاد خود ،آنچه شريعت امر ميکند انجام
می دھند ،خود برای خويشتن شريعتی ھستند ،اگر چه فاقد شريعتند"
"بعنوان مثال ،بی دينان که ھرگز از شريعت چيزی نشنيده اند ،اما بوسيله معقوليت ھدايت می
JB
شوند تا آنچه شريعت امر ميکند انجام دھند ،درست است که عمالً »دارای« شريعت نيستند ،ليکن
می توان گفت آنھا خويشتن» ،شريعت« ھستند"
تمامی فرھنگ ھا ،يک قانون اخالقی و يک معيار قانونی اجتماعی در خود دارند .ھمه آنھا بخاطر نوری
که يافته اند مسئول می باشند )ر.ک ١ .قرن  .(٢١ :٩مقصود ازين آيه اين معنی ضمنی نبوده است که اگر
مطابق فرھنگ خود زندگی کنند خدا آنھا را نيک محسوب خواھد کرد ،بلکه آنھا بخاطر اينکه ذاتا ً از خدا با
خبرند مسئول شناخته می شوند.
" ١۵ :٢چنان که وجدانشان گواھی می دھد و افکارشان بطور متناوب ،يا آنان را متھم می کند يا از آنھا
دفاع می نمايد ".ندای درونی و اخالقی وجود دارد .اما تنھا به کتاب مقدس ،که نور روح القدس آنرا روشن
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ساخته است ،می توان کامالً اطمينان کرد .وضعيت سقوط کرده ما ،بر وجدان ھای ما اثر گذاشته است .اما،
خلقت ) (٢٠-١٨ :١و اين شريعت درونی و اخالقی ) (١۵-١۴ :٢تنھا آگاھی ھايی از خدا ھستند که بعضی
انسان ھا از آن برخوردارند .کلمه ای در عبری وجود نداشت که ھمطراز کلمه يونانی "وجدان"
) (syneidesisباشد .موضوع آگاھی اخالقی و درونی ،از درست و غلط را ،فالسفه رواقی اغلب مورد
بحث قرار ميدادند .پولس از زمان تحصيالت پيشين خود در طرسوس ،با فالسفه يونان بخوبی آشنايی داشت
)او در اعمال  ٢٨ :١٧از  Cleanthesنقل قول ميکند و نيز در  ١قرن  ٣٣ :١۵از  ،Menanderو از
 Epimenidesدر تيطس  .(١٢ :١شھر او ،طرسوس ،معروف به داشتن مدارس بسيار برجسته در رشته
ھای فلسفه و فصاحت يونانی بود.
 " ١٦ :٢در روزی" رجوع کنيد به يادداشت در مورد .۵ :٢
 " بنا بر انجيل من" در متن ،اين اشاره بود به موعظه پولس در مورد مکاشفه عيسی مسيح» .ضمير«
"من" نشانگر درک پولس از خدمت انجيل بود که به او سپرده شده بود )ر.ک٢۵ :١٦ .؛  ١قرن ١ :١۵؛ غال
١١ :١؛  ١تيمو ١١ :١؛  ٢تيمو  .(٨ :٢اين منحصراً از آن او نبود ،اما بعنوان رسول برای غير يھوديان،
مسئوليت بسيار زيادی را برای پيشبرد حقيقت در مورد عيسی در دنيای رومی– ھلنيستی ،احساس ميکرد.
 " خدا  ...رازھای انسانھا را  ...به محاکمه خواھد کشيد" .خدا از دل ھمه کس خبر دارد )ر.ک ١ .سمو
٧ :٢؛ ٧ :١٦؛  ١پاد ٣٩ :٨؛  ١توا ٩ :٢٨؛  ٢توا ٣٠ :٦؛ مزمور ٩ :٧؛ ٢١ :۴۴؛ ٦-١ :١٣٩؛ امثال :١۵
١١؛ ٢ :٢١؛ ارم ٢٠ :١١؛ ١٠ :١٧؛ ١٢ :٢٠؛ لوقا ١٦ :١۵؛ اعما ٢۴ :١؛ ٨ :١۵؛ روم ٢٧ :٨؛ مکا :٢
 .(٢٣پدر ،با وساطت »پسر« ،ھم محرک و ھم عمل را تحت تجديد نظر قضايی قرار خواھد داد )متی :٢۵
۴٦-٣١؛ مکا .(١۵-١١ :٢٠
" به توسط عيسی مسيح" عيسی نيامد تا بعنوان داور عمل کند )ر.ک .يوحنا  .(٢١-١٧ :٣او آمد تا خدای
پدر را مکشوف سازد ،بجای ما بميرد ،و به ايمانداران الگويی برای پيروی بدھد .ھنگامی که مردم عيسی را
رد می کنند ،خود را داوری می نمايند.
اما ،عھد جديد ھمچنين تعليم می دھد که عيسی در داوری بعنوان نماينده »پدر« عمل خواھد کرد )ر.ک.
يوحنا ٢٧ ، ٢٢ :۵؛ اعمال ۴٢ :١٠؛ ٣١ :١٧؛  ٢تيمو  .(١ :۴تنش بين عيسی بعنوان »داور« و  /يا »نجات
دھنده« را می توان در انجيل يوحنا مشاھده کرد )ر.ک ٢١-١٧ :٣ .در مقابل .(٣٩ :٩
متن ) NASBبروز آمده(٢۴-١٧ :٢ :
 ١٧حال ،اگر تو يھودی خوانده می شوی و به شريعت تکيه داری و به خدا می بالی ،و ارادۀ او را
می دانی و آنچه مھم و اساسی است را تأييد می کنی ،چون از شريعت تعليم يافته ای ١٩ ،و اطمينان داری که
تو خود راھنمای کوران و نور ظلمت نشينانی ٢٠ ،تو که تصحيح کننده جاھالن و تعليم دھنده به نابالغان
ھستی چون در شريعت از تبلور معرفت و حقيقت برخورداری ٢١ ،پس تو که ديگری را تعليم می دھی ،آيا
خود را نمی آموزانی؟ تو که بر ضد دزدی موعظه می کنی ،آيا خود دزدی می کنی؟  ٢٢تو که می گويی نبايد
زنا کرد ،آيا خود ،زنا می کنی؟ تو که از بتھا نفرت داری ،آيا خود ،معبدھا را غارت می کنی؟  ٢٣تو که به
گذاشتن شريعت ،به خدا بی حرمتی می کنی؟  ٢۴برای آنکه "ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ،
شريعت می بالی ،آيا با زير پا
ِ
ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﮐﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ".چنانکه نوشته شده است.
١٨
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" ١٧ :٢اگر" اين »جـمــله شـرطـی نــوع اول« است که از ديدگاه نويسنده ،برای مقاصد ادبی اش ،واقعيت
فرض گرفته می شود .اين شرط تا آيه  ٢٠ادامه می يابد ،اما نتيجه گيری نمی شود .بنابر اين  ،TEVآنھا را
تأييداتی که عيسی ممکن بود انجام دھد فرض ميگيرد ،و بدان عنوان ترجمه می کند .يھوديان برای
رستگاری ،متکی به اصل و نسب خود ،سنت ھا ،و طرز انجام فرايض بودند )ر.ک .متی ٩ :٣؛ يوحنا ،٣٣ :٨
.(٣٩ ،٣٧
" به خدا می بالی" بسياری از يھوديان ،برای آنکه خدا آنھا را بپذيرد ،متکی به اين راه ھا بودند(١) :
اصل و نسب نژادی خود و ) (٢آنطور که شخصا ً شريعت موسوی را انجام می دادند .آما ،شريعت گرايی آنھا
که ھمراه بود با »خود پارسا بينی« ،آنھا را از خدا جدا ميساخت )ر.ک .متی ٢٠ :۵؛ غال  .(٣چه وضعيت
وارونه تأسف باری!
عنوان خاص :به خود باليدن
اين کلمات يونانی  ، kauchēma ،kauchaomaiو  kauchēsisحدود سی و پنج بار توسط پولس و تنھا
دو بار در بقيه عھد جديد بکار برده شده اند )آن دو در يعقوب ميباشند( .کاربرد اصلی آن در ١و ٢قرنتيان
است.
در ارتباط با فخر کردن دو واقعيت وجود دارد.
* ھيچ انسانی دربرابر خدا فخر نخواھد کرد/بخود نخواھد باليد )ر.ک ١ .قرن ٢٩ :١؛ افس (٩ :٢
* ايمانداران در خداوند فخر خواھند کرد )ر.ک ١ .قرن ٣١ :١؛  ٢قرن  ،١٧ :١٠که اشاره به ارمياء
 ٢۴-٢٣ :٩است( .بنابر اين ،فخر کردن /باليدن درست و نيز نامتناسب وجود دارد )يعنی غرور(.
 .١متناسب
 ١٫١در اميد جالل )ر.ک .روم (٢ :۴
 ١٫٢در خدا توسط عيسی خداوند )ر.ک .روم (١١ :۵
 ١٫٣در صليب عيسی مسيح خداوند )به عبارت ديگر مضمون اصلی پولس ،ر.ک ١ .قرن -١٧ :١
١٨؛ غال (١۴ :٦
 ١٫۴پولس به اين موارد فخر ميکند
) (١خدمت بی مزد خود )ر.ک ١ .قرن ١٦ ، ١۵ :٩؛  ٢قرن (١٢ :١٠
) (٢اختيار او از طرف مسيح )ر.ک ٢ .قرن (١٢ ،٨ :١٠
) (٣فخر نکردن او به آنچه ديگران کرده اند )که بعضی در قرنتس می کردند ،ر.ک ٢ .قرن
(١۵ :١٠
) (۴ميراث او از لحاظ اصل و نسب )آنطور که ديگران در قرنتس نيز می کردند ،ر.ک٢ .
قرن ١٧ :١١؛ (٦ ،۵ ، ١ :١٢
) (۵کليسا ھای او
) (۵٫١قرنتس ) ٢قرن ١۴ ،۴ :٧؛ ٢۴ :٨؛ ٢ :٩؛ (١٠ :١١
) (۵٫٢تسالونيکيه )ر.ک ٢ .تسا (۴ :١
) (٦اعتماد او به تسلی و نجات خداوند )ر.ک ٢ .قرن (١٢ :١
 .٢نامتناسب
 ٢٫١در ارتباط با اصل و نسب يھودی
 ٢٫٢بعضی در کليسای قرنتس فخر ميکردند به
) (١انسان )ر.ک ١ .قرن (٢١ :٣
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) (٢حکمت )ر.ک ١ .قرن (٧ :۴
) (٣آزادی )ر.ک ١ .قرن (٦ :۵
 ٢٫٣معلمين کاذب سعی می کردند به کليسای قرنتس فخر کنند )ر.ک ٢ .قرن (١٢ :١١
" ١٨ :٢تأييد" به عنوان خاص در مورد آزمودن در ذيل مراجعه نماييد
عنوان خاص :واژه ھای يونانی برای "آزمودن" و مفاھيم ضمنی آنھا
دو کلمه يونانی ھستند که مفھوم »آزمودن کسی برای ھدفی« را دارند.
dokimasia ، dokimion ،Dokimazō .١
بودن چيزی )بطور استعاره :کسی( بوسيله آتش استفاده
آزمايش واقعی
اين کلمه در فلز کاری برای
ِ
ِ
می شود .آتش با سوزانيدن و جدا کردن مواد غير )خالص کردن(  ،فلز واقعی را نمايانگر می سازد.
اين فرايند فيزيکی اصطالح بسيار قوی شد که در مورد خدا و /يا اشخاص ،در زمان آزمودن ديگران
بکار ميرفت .اين کلمه تنھا با مفھوم مثبت »آزمودن به منظور پذيرفتن« می باشد.
 ١٫١گاوان ،لوقا ١٩ :١۴
 ١٫٢خو ِد ما ) ١قرن (٢٨ :١١
 ١٫٣ايمان ما ،يعقوب ٣ :١
 ١٫۴حتی خدا ،عبرانيان ٩ :٣
نتيجه اين آزمون ھا مثبت فرض گرفته شده اند )ر.ک .روم ٢٨ :١؛ ٢٢ :١۴؛ ١٠ :١٦؛  ٢قرن ١٨ :١٠؛
٣ :١٣؛ فيليپيان ٢٧ :٢؛  ١پطر  .(٧ :١بنابريان ،واژه مفھوم کسی را ميرساند که دارد امتحان می شود و به
اثبات می رسد که او
 ١٫١ارزنده است
 ١٫٢نيکو است
 ١٫٣خالص و بی ريا است
 ١٫۴پر بھاست
 ١٫۵مورد احترام است
peirasmos ، Peirazō .٢
معنی ضمنی اين واژه آزمودن به مقصود عيب جويی و مردود کردن است .آن اغلب در ارتباط با
وسوسه عيسی در بيابان استفاده می شود.
 ٢٫١سعی برای بدام انداختن عيسی را می رساند )ر.ک .متی ١ :۴؛ ١ :١٦؛ ٣ :١٩؛ ،١٨ :٢٢
٣۵؛ مرقس ١٣ :١؛ لوقا ٢ :۴؛ ٢۵ :١٠؛ عبر .(١٨ :٢
 ٢٫٢واژه ) (peirazōبه صورت عنوان شيطان در متی ٣ :۴؛  ١تسا  ۵ :٣بکار رفته است.
 ٢٫٣اين واژه را )شکل مرکب آن (peirazō ،عيسی ،برای آنکه خدا را امتحان نکنند ،بکار ميبرد
)ر.ک .متی ٧ :۴؛ لوقا ١٢ :۴؛ نيز به  ١قرن  ٩ :١٠مراجعه کنيد(
 ٢٫۴در ارتباط با وسوسه و سختی ھای ايمانداران بکار رفته است )ر.ک ١ .قرن ۵ :٧؛ ،٩ :١٠
١٣؛ غال ١ :٦؛  ١تسا ۵ :٣؛ عبر ١٨ :٢؛ يعقو ١۴ ،١٣ ،٢ :١؛ ١پطر ١٢ :۴؛  ٢پطر.(٩ :٢
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" شريعت" آيات  ١٧به بعد در مورد يھوديان است ،پس ،واژه "شريعت" درين متن ،بايد رجوع به شريعت
موسی باشد .اين موضوع بوسيله آيه  ٢۵که در مورد ختنه است تصديق می شود.
 ٢٠-١٨ :٢رھبران يھود معتقد بودن طريق آنھا )مسلک آنھا در يھوديت( طريق صحيح بود و تنھا راه بسوی
خدا بود .آنھا مطمئن بودند که خود معلمين واقعی و درست در امور مذھبی ھستند .مزيت و مقام ،مسئوليت به
ھمراه دارد )ر.ک .لوقا .(۴٨ :١٢
به عباراتی که ھمسان ھستند  -در مورد اطمينان آنھا  -توجه کنيد:
 .١راھنمای کوران ،آيه ١٩
 .٢نور ظلمت نشينانی ،آيه ١٩
 .٣تصحيح کننده جاھالن ،آيه ٢٠
 .۴تعليم دھنده به نابالغان ،آيه ٢٠
 .۵در شريعت از تبلور معرفت و حقيقت برخورداری ،آيه ٢٠
 ٢۴-٢١ :٢اگر اعتماد شخص به اطاعت شخصی باشد ،بدين سان آن اطاعت بايد کامل باشد )ر.ک .متی :۵
۴٨ ،٢٠؛ غال  ١٠ :٣که نقل قولی است از تثنيه  ٢٦ :٢٧و يعقوب  .(١٠ :٢چنين چيزی برای انسان سقوط
کرده غير ممکن است .پولس در آيات  ٢٣-٢١برای خوانندگان /شنوندگان يھودی اش سئواالت فصيحانه
]سئواالت که جوابشان مسلّم و امر بديھی است[ مطرح ميکند.
 ٢٢ :٢پی بردن به مقصود پولس در آيات  ٢٣-٢٢مشکل است .ازآنجا که اين توصيف با اکثر يھوديان زمان
پولس مطابقت ندارد ،ممکن است منظور ازين گناھان در يک معنای روحانی است ،مشابه به روشی که
عيسی ،شريعت را در متی  ۴٨-٢٠ :۵تفسير نمود .جرج لـَـد ،در »الھيات عھد جديد« می گويد" :احتماال ً
منظور پولس اينست که آنھا ،بدينوسيله که خود را در جايگا ِه بلن ِد داور و ارباب نسبت به ھمنوعان خود قرار
داده اند ،آن احترامی را که شايسته خداست ازو سلب نموده اند – که زنای روحانی می باشد – و آن پرستشی
را که تنھا به خدا روا است بی حرمت کرده اند ".صفحه .۵٠۵
" ٢٢ :٢از بتھا نفرت داری" روی گرداندن از چيزی به دليل بوی تعفن ،معنی ريشۀ اين کلمه است.
 آيا خود ،معبدھا را غارت می کنی؟ از لحاظ تاريخی منظور اين عبارت مشخص نيست ،اما به انحايی
مربوط به بت پرستی ميشده است.
 ٢:٢۴اين نقل قول از اشعيا  ۵ :۵٢در »ترجمه ھفتاد« می باشد .منظور از برکت دادن خدا به قوم اسراييل
بخاطر اطاعت از معاھده )ر.ک .تثنيه  ،(٢٨-٢٧اين بود که گواھی برای دنيا باشد .اما ،قوم اسراييل ھرگز از
معاھده پيروی نکرد .بنابرين ،دنيا صرفا ً داوری خدا را مشاھده نمود )ر.ک .حز  .(٣٢-٢٢ :٣٦برنامه اين
پادشاھی کاھنان باشد )ر.ک .خروج  ،(٦-۵ :١٩تا آنکه تمامی دنيا را به سوی
بود که قوم اسراييل ،عرصۀ
ِ
يھوه بياورد )ر.ک .پيدا ٣ :١٢؛ افس  .(١٣ :٣ – ١١ :٢به عنوان خاص " پيش داوری ھای »با ب« ]نويسنده
کتاب[ بر پايه تعاليم کليسای انجيلی" در  ۵ :١رجوع کنيد.
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متن ) NASBبروز آمده(٢٩-٢۵ :٢ :
 ٢۵زيرا حقيقتا ً ختنه آنگاه ارزش دارد که شريعت را به جا آوريد؛ اما اگر نامطيع شريعت ھستيد ،ختنه
شما نا مختونی شده است ٢٦ .بدين سان اگر شخصی که ختنه نشده است ،مطالبات شريعت را به جا آورد ،آيا
نا مختونی او ،ختنه به شمار نمی آيد؟  ٢٧و آن که در جسم ختنه نشده ،اگر شريعت را نگاه دارد ،آيا تو را
ت نوشته شده و ختنه ،شريعت را زير پا می
داوری نخواھد کرد ،تو را که با وجود برخورداری از شريع ِ
٢٩
گذاری ٢٨ .زيرا يھودی آن نيست که به ظاھر يھودی باشد ،و ختنه نيز امری جسمانی و ظاھری نيست.
بلکه يھودی آن است که در باطن يھودی باشد و ختنه امری است قلبی که به دست »روح« انجام می شود،
نه به وسيله اجرای تحت اللفظی شريعت .و تحسين او از طرف مردم نيست  ،بلکه از خداست ٢ ،بسيار از
ھر لحاظ .نخست آنکه کالم خدا بديشان به امانت سپرده شد.
 " ٢۵ :٢خـتـنـه " پولس ھنوز از » گفتار اعتراض آميز  «diatribeاستفاده می کند .شخصی ممکن است
اين ادعا را مطرح کند که" ،خوب ،حداقل ما ختنه شده ھستيم" )ر.ک .(١١-١٠ :١٧ .ما از نسل ابراھيم
ھستيم .پولس اين امـيــ ِد دلبند يھوديان را به صراحت و جسورانه فرو می پاشد )ر.ک .متی ١٠-٧ :٣؛ يوحنا
.(۵٩-٣١ :٨
تمامی اقوام ھمسايه قوم اسراييل ،بغير از فلسطينی ھا ،ختنه را انجام ميدادند .خو ِد اين عمل نبود که اھميت
شخص ختنه شده مھم بود )ر.ک .آيات  .(٢٧-٢٦اين در مورد تمامی مراسم مذھبی
پايدار
داشت ،بلکه ايمان
ِ
ِ
ت معاھده خدا ھستند ،اما نمی خواھند مسئوليت ھايی ]را که
مصداق دارد.
مردم مذھبی اغلب خواستار برکا ِ
ِ
معاھده به آنھا محول کرده است به عھده بگيرند[.
" ٢٦-٢۵ :٢اگر...اگر...اگر" اينھا سه »جمله شرطی نـوع سـوم« ھستند که به عمل احتمالی در آينده اشاره
دارند .اطاعت )ر.ک .تثنيه  (٣٠-٢٧در استدالل پولس در باب  ٢کليدی است ،اما نه در ) ٣١-٢١ :٣ر.ک.
غال .(٣
 ٢٧-٢٦ :٢اين آيات اميدی را زنده نگاه می دارد که بعضی غير يھوديان نوری را که بر آنھا تابيده است
مقدسی ممکنه درين مورد ،کرنليوس در اعمال باب  ١٠است .در عين حال
پذيرفته اند .تنھا نمونۀ کتاب
ِ
کرنليوس با اين آيه کامال مطابقت ندارد زيرا او خدا ترس بود و در کنيسه محلی عبادت می کرد.
اين آيات ،در حقيقت ،نقطه مقابل استدالل پولس در باره نياز يھود به نجات ھستند .روميان  ٢٣ :٣خالصه
اين موضوع است که ھمه انسان ھا بدون مسيح ھالکت روحانی نصيبشان می شود .اگر غير يھوديانی وجود
دارند که خلقت ،و آگاھی درونی آنھا از اخالقيات ،دلھاشان را روشن کرده است و طبق آن زندگی می کنند،
خدا بنوعی ،از يک راھی و در يک زمانی ،فرصتی برايشان ايجاد خواھد کرد تا مسيح را بپذيرند.
ت
" ٢٩-٢٨ :٢زيرا يھودی آن نيست...يھودی آن است" اين بحث بسيار مھمی است زيرا بسط جدي ِد الھيا ِ
مختلف کتاب مقدس يا  «dispensationalismسعی دارد قوم خدا را در عھد
ھای
در خصوص »دوران
ِ
ِ
عتيق ،از قوم خدا در عھد جديد متمايز ساخته يا محدود به دوره ھای خاصی نمايد .تنھا يک معاھده و يک قوم
وجود دارد )ر.ک .روميان  ٦ :٩؛ غال ٢٩ ،٩-٧ :٣؛ ١٦ :٦؛  ١پطر  .(٦ :٣معاھدۀ جديد ،تکميل و تحقق
معاھدۀ قديم است .قوم خدا ھميشه بوسيله ايمان ،قوم او بوده اند نه بخاطر اصل و نسب شان .آنھا " قومی از
ت معاھده گرا ،نه
روی دل و جان" ھستند نه از روی مراسم دينی يا نژادشان .ايمان کليد است ،نه والدين .ذھني ِ
عالمت معاھده ،نشانگر موضوع است.
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" جسم" به عنوان خاص در  ٣ :١رجوع کنيد.
 ٢٩ :٢ختنه به عنوان نشانه معاھده) ،ر.ک .پيدا  (١۴ :١٧استعاره ای در عھد عتيق برای پذيرا بودن شخص
نسبت به خدا بود .آن بصورت استعاره صورت ھای جديد و مختلفی بخود گرفت (١) :ختنه قلبی )ر.ک .تثنيه
١٦ :١٠؛ ار (۴ :۴؛ ) (٢ختنه گوش )ر.ک .ار (١٠ :٦؛ و ) (٣ختنه لب )ر.ک .خروج  .(٣٠ ،١٢ :٦ھرگز
مقصود از شريعت چنين نبوده که يک قانون مدون خارجی و ظاھری باشد ،بلکه تا اصولی باشد که زندگی ھا
را تحول بخشد .به عنوان خاص » ديدگاه ھای پولس از شريعت « در  ٩ :١٣رجوع کنيد.

"امری است قلبی که به دست »روح« انجام ميشود ،نه به وسيله اجرای تحت اللفظی شريعت"
NASB
"امری است قلبی ،در »روح« ،و نه در اجرای تحت اللفظی شريعت"
NKJV
"موضوعی است قلبی – روحانی است نه تحت اللفظی"
NRSV
"که کار روح خداست ،نه شريعت نوشته شده"
TEV
"در قلب – چيزی که از ]شريعت[ تحت اللفظی نيست بلکه از روح است"
JB
اين عبارت در يونانی مبھم است .بعضی ترجمه ھا آنرا در اشاره به »روحانی« در تضاد با »تحت
اللفظی« معنی ميکنند )ر.ک» ،NRSV .عھد جديد قرن بيستم« ،ترجمه ناکس ،ترجمه لـمسا از پَشيتا ،ترجمه
ويليامز و »ترجمه جديد برکلی«( .ترجمه ھای ديگر تضاد را بين روح القدس) ،ر.ک٦ :٧ .؛  ٢قرن ،٦ :٣
متن نوشته شده می دانند )ر.ک،NIV، NEB ،NKJV ،NASB .
در جاييکه ساختار مشابه ای وجود دارد( و ِ
و .(TEV
پولس درين قسمت اين واقعيت را مورد بحث قرار داده که بعضی غير يھوديان ،خارج از حيطۀ شريعت ،می
فرزندان خدا محدود به کسانی که صرفا ً ختنۀ
توانند خدا را با رفتارشان خشنود سازند .اگر چنين باشد،
ِ
جسمانی داشتند ،نمی شوند )ر.ک .غالطيان( .خانواده خدا ،بعالوه اشخاص يھودی نژاد ،بسياری ديگر را نيز
شامل می گردد )ر.ک .پيدا ١۵ :٣؛ ٣ :١٢؛ خروج  (۵ :١٩؛ ايوب ،ملکيصدق ،يترون ،کاليب ،راحاب ،و
روت از نژاد يھود نبودند .حتی اقوام افراييم و منسه ،دو رگۀ مصری/عبرانی بودند )ر.ک .پيدا .(۵٢-۵٠ :۴١
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ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير برای راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است قدم برداريم .شما ،کتاب مقدس ،و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت برای ياری شما در بحث و گفتگو ارائه شده اند تا عميقا ً در مسائل مھم اين قسمت کتاب تفکر
کنيد .مقصود از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قطعی و نھايی.
.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١

بی وفايی يھوديان چه اثری بر وعده ی خدا دارد )(۴-٣ :٣
آيا نزد خدا ھيچگونه امتيازی برای يھودی بودن وجود دارد )(٨-١ :٣
»گفتار اعتراض آميز ] «[diatribeچيست؟
مقصود از آنچه »گفتار اعتراض آميز« انگار شده ،در آيات  ٨-۵چيست؟
آيا طرز زندگی شخص واقعا ً به حساب می آيد ،اگر پارسا شمرده شدن ،توسط فيض و بوسيله ايمان
انجام ميگيرد و ربطی به اعمال ندارد )(٨ :٣؟
مفھوم الھياتی شرارت کامل چيست )(١٨-١٠ :٣
مقصود از شريعت موسی ،يا قانون بطور عموم چيست )٢٠ :٣؛ غال (٢۵-٢۴ :٣؟
چرا درباب ھای  ٣-١که در مورد گناھان انسان است ،اصالً ذکری از شيطان نشده است؟
آيا وعده ھای عھد عتيق شرطی ھستند يا بال شرط ؟
نقش و کاربرد شريعت موسی در زندگی ھای ) (١غير يھوديان و ) (٢يھوديان چيست؟
به زبان خود طرح کلی از استدالل ھای پولس در  ٢٠ :٣ – ١٨ :١را ،پاراگراف به پاراگراف تھيه
کنيد.
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رومـيــان فـــصــــل ٣
تقـسـيـمــات پـاراگــراف ھــا در تــرجــمـه ھــای امـروزی
JB

UBS4

NKJV

NRSV

TEV

يھوديان و شريعت
)(٨ :٣ – ١٧ :٢

دفاع از داوری خدا

مزيت يھوديان

يھوديان و شريعت
)(٨ :٣ – ١٧ :٢

وعده خدا آنھا را نجات
نخواھد داد

٨-١ :٣

٨-١ :٣

٨-١ :٣

۴-١ :٣

٨-١ :٣

٦-۵ :٣
٨-٧ :٣
کسی نيست که کامالً
نيکو باشد

ھمه گناه کرده اند

ھـمــه مـقـصـرنـد

ھـيـچکــس کامـالَ
نـيـکــو نـيـســـت

ھــمــه مـقـصرنــد

٢٠-٩ :٣

٢٠-٩ :٣

١٨-٩ :٣

١٨-٩ :٣

١٨-٩ :٣

کامالً نيک شمرده شدن
توسـط ايـمان

نيکی کام ِل خدا توسط ايمان
ِ

٢٠-١٩ :٣
نيکی کام ِل حقيقی
ِ

٢٠-١٩ :٣
خدا چگونه با انسان ھا
مصالحه کرد

٢٠-١٩ :٣
مکشوف شدن عدالت خدا

٢٦-٢١ :٣

٢٦-٢١ :٣

٢٦-٢١ :٣

٢٦-٢١ :٣

٢٦-٢١ :٣

فخر فروختن جايی ندارد

فخر فروختن جايی ندارد

٣١-٢٧ :٣

٣١-٢٧ :٣

٣١-٢٧ :٣

آنچه ايمان ميکند
٣١-٢٧ :٣

٣١-٢٧ :٣

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحه  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد ،به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب
اين کتا ِ
مقدس می باشيد .ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را م ّنور ساخته است .در امر تفسير،
شما ،کتاب مقدس و روح القدس اولويت داريد .نبايد خود را ازين حق محروم کرده ،آنرا به يک م ّفسر
واگذار کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص کنيد .تقسيماتی را که از موضوع ھا
انجام داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه کنيد .پاراگراف بندی ،وحی نشده است اما برای درک مقصود نويسندۀ
کار تفسير درينجا ست .ھر پاراگراف ،يک موضوع و مطلقا ً يک موضوع دارد.
اصلی ،کليدی است و ِ
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
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مفاھيم استنباط شده در متن
متن مربوط می باشند ،اما درک منطق پولس مشکل است زيرا او از روشی فنّی به
الف .آيات  ، ٨-١يک ِ
)معترض فرضی( استفاده می کند.
گفتار اعتراض آميز«
اسم »
ِ
ِ
ِ
ب.

بنظر می رسد که پولس عکس العمل يھوديان را به  ٢٩-١٧ :٢درينجا پيش بينی ميکند ،و ازين رو
به اعتراضات آنھا پاسخ می دھد ) ُکرلی ،وان » ،روميان«  ،صفحات .(٣٩-٣٧
 .١سئوال اول .آيا حقيقتا ً ھيچگونه م ّزيت ھايی برای يھوديان وجود ندارد؟ )آيات (٢-١
 .٢سئوال دوم .آيا چون عدهای از يھوديان بی ايمان بودند ،کالم خدا بی فايده بوده است؟ )آيات(۴-٣
 .٣سئوال سوم .اگر خدا از يھوديان برای نمايان ساختن شخصيت خود استفاده کرده است ،آيا
يھوديان ھنوز از لحاظ قضايی مسئول و موظف می باشند؟ )آيات (٨-۵

ج.

نتيجه گيری برمی گردد به  . ١١ :٢خدا استثناء قائل نمی شود .ھمه مردم بخاطر پيروی نکردن از
نوری که بر زندگی آنھا تابيده است ،جوابگو محسوب می شوند )مقصود از نور ،مکاشفه طبيعی و/
يا مکاشفه خاص است(.

د.

گناھان يھوديان را مجسم می سازد.
آيات  ١٨-٩يک سری نقل قول ھايی از عھد عتيق است که
ِ

ه.

آيات  ٢٠-١٩وضعيت روحانی قوم اسراييل و ھدف عھد عتيق را خالصه می کند )ر.ک .غال .(٣

و.

آيات  ٣١-٢١خالصه  ٢٠ :٣ – ١٨ :١است .آنھا اولين نکته الھياتی انجيل می باشند )به طرح کلی
مختصر ،صفحه  ٢رجوع نماييد(.

مطـا لـعـه واژگان و عـبــا رات
متن ) NASBبروز آمده(٨-١ :٣ :
 ١پس مزيّت يھودی بودن چيست؟ يا ختنه چه ارزشی دارد؟ بسيار از ھر لحاظ .نخست آنکه کالم خدا
وفاداری خدا را
ايمانی آنھا
بديشان به امانت سپرده شد ٣ .پس چه بايد گفت؟ اگر بعضی ايمان نداشتند ،بی
ِ
ِ
باطل نخواھد ساخت – آيا خواھد ساخت؟  ۴ھرگز چنين مباد! بلکه باشد که خدا راستگو يافت شود ،حتی اگر
ھمۀ انسانھا دروغگو يافت شوند ،چنانکه نوشته شده است" :تـا حـقـانـيـت » تـــو« در سخنان »تـــو« ثابت
شود ،و غـالـب آيـی بـھـنـگـامـی کـه »تــــو« داوری مــی شـــوی ۵ ".اما اگر نادرستی ما نيکی مطلق خدا را
نشان می دھد ،چه بايد بگوييم؟ خدايی که غضب را اعمال ميکند ،نادرست نيست – آيا ھست؟ )به شيوۀ
آدميان سخن می گويم(  ٦ھرگز چنين مباد! وگرنه چگونه خدا دنيا را داوری خواھد کرد؟  ٧اما اگر بوسيله
دروغ من ،راستی خدا وفور يافته ،اورا جالل دھد ،چرا من نيز ھنوز به عنوان يک گناھکار داوری می شوم؟
 ٨و چرا نگوييم" ، :بياييد بدی کنيم تا از آن خوبی به بار آيد؟" ) -آنطور که بما افترا زده ،گفته اند و
ھمانطور که بعضی ادعا کرده اند که ما ميگوييم( .محکوميّت يافتن اينان منصفانه است.
٢

معترض
گفتار اعتراض آميز« يا »
روش فنّی »
" ١ :٣مزيت يھودی بودن چيست؟" پولس درينجا نيز از
ِ
ِ
ِ
فرضی«  ،استفاده ميکند تا پيام خود را بازگو نمايد .برای فھرستی از امتيازات يھوديان به  ٢ :٣و ۵-۴ :٩
رجوع نماييد.
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" ٢ :٣نخست" پولس "نخست" را در ٨ :١بکار می برد ،اما بدون آنکه مورد دومی ذکر شود .اينکار را
اينجا نيز ميکند .نوشته ھای پولس آنقدر عميق و پر احساس و نيز ديکته شده بودند که ساختار ھای دستوری
او اغلب ناکامل اند.
داشتن مکاشفۀ خدا ،مسئوليتی پُر ِھـيـبـت و ھمچنين
" کالم خدا بديشان به امانت سپرده شد" در دست
ِ
امتياز عظيمی است )ر.ک (۵-۴ :٩ .آنان ناظرين و مسئولين عطيۀ خدا بودند )ماضی مطلق مجھول ،ر.ک١ .
تسا .(۴ :٢
کلمه ) logionوحی ھا( در »ترجمۀ ھفتاد« برای “بررسی واژه گان” که از خداست بکار رفته است
)ر.ک .اعداد  ١٦ ، ۴ :٢۴؛ تث ٩ :٣٣؛ مزمور  ٦٧ :١١٩؛ اشعيا ٢۴ :۵؛  .(١٣ :٢٨اين کلمه با ھمين
مفھوم سازگار و پيوسته ،در عھد جديد بکار گرفته شده است )ر.ک .اعما ٣٨ :٧؛ عبر ١٢ :۵؛  ١پطر :۴
.(١١
" ٣ :٣اگر" :اين »جمله شرطی نوع اول« است که از ديدگاه نويسنده ،يا برای مقاصد ادبی او ،واقعيت
فرض گرفته ميشود .آيات  ۵و  ٧نيز»جمالت شرطی نوع اول« ھستند.

" NKJV ،NASBبعضی ايمان نداشتند"
"بعضی بی وفا بودند"
JB ،NRSV
"گيريم که بعضی از آنھا بی وفا بوده اند"
TEV
اين می تواند اشاره ای به ) (١بی وفايی يا ) (٢عدم ايمان شخصی يھوديان به يھوه باشد .درک عقالنی
ت سقوط کرده( ،و حکم شرطی که ]الزم ميسازد[
وعده ھای بالشرط خدا )به عبارت ديگر باز خري ِد بشري ِ
انسان ھا آنرا قبول يا رد کنند ،کار مشکلی است .با اين وجود ،اين يک پارادوکس کتاب مقدسی است ]دو
اظھار که در ظاھر متناقض اما در واقع ھمخوان و يکسان ھستند[ )ر.ک .(۵-۴ :٣ .خدا وفادار است با اينکه
قوم او چنين نيستند )ر.ک .ھوشع .(٣ ،١
" لغو کردن" به »عنوان خاص« ذيل رجوع کنيد.
عنوان خاص :لغو و باطل کردن )(KATARGEŌ
اين واژه ) (katargeōيکی از کلمات مورد عالقه پولس بود .او حداقل بيست و پنج بار از آن استفاده
کرده است ،اما اين واژه از لحاظ علم معنی شناسی ،عرصه بسيار گسترده ای دارد.
اشتقاق کلمات ،از  argosاست که معانی ذيل را داشت:
علم
الف .ريشۀ آن از لحاظ ِ
ِ
 .١نا فعال
 .٢از کار ايستاده
 .٣استفاده نشده
 .۴بی فايده
 .۵آنچه در حال کارکردن نيست
ب .واژه ترکيبی با  kataبرای بيان مفاھيم ذيل بکار ميرفت:
 .١عدم فعاليت
 .٢بی فايدگی
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ج.
د.

 .٣آنچه باطل شده است
 .۴آنچه حذف و از معادله بيرون شده
 .۵آنچه کامالً از کار باز ايستاده شده است
اين واژه يکبار در لوقا برای توصيف درختی بی ثمر ،و در نتيجه بی فايده ،استفاده شده است )ر.ک.
لوقا (٧ :١٣
پولس از آن با مفھوم تلويحی ]در اشاره[ بدو طريق اساسی استفاده ميکند:
 .١خدا چيزھايی را که بر ّ
ضد انسان ھا ھستند ،نا فعال و بی اثر ميکند
 ١٫١طبيعت گناھکار بشر – روم ٦ :٦
 ١٫٢شريعت موسی در ارتباط با وعدۀ "ذ ّريت ]نسل[" از طرف خدا – روم  ،١۴ :۴غال :٣
١٧؛ ١١ ،۴ :۵؛ افس ١۵ :٢
 ١٫٣نيروھای روحانی –  ١قرن ٢۴ :١۵
" ١٫۴شخص بی دين " –  ٢تسا ٨ :٢
 ١٫۵مرگ جسمی –  ١قرن ٢٦ :١۵؛  ٢تيمو ) ١٦ :١عبر (١۴ :٢
 .٢خدا ،نوين را جايگزين آنچه قديمی است )معاھده ،دوران( می سازد
 ٢٫١مواردی که مرتبط به شريعت موسی می شدند – روم ٣١ ،٣ :٣؛ ١۴ :۴؛  ٢قرن :٣
١۴ ،١٣ ،١١ ،٧
قياس « ازدواج که نسبت به شريعت بکار رفته است – روم ٦ ،٢ :٧
» ٢٫٢
ِ
 ٢٫٣امور اين دوره –  ١قرن ١١ ،١٠ ،٨ :١٣
 ٢٫۴اين بدن –  ١قرن ١٣ :٦
 ٢٫۵رھبران اين دوره –  ١قرن ٢٨ :١؛ ٦ :٢

ت بی
اين واژه بصورت ھای بسيار متفاوتی ترجمه شده اما معنی عمده اش اين است که چيزی را به صور ِ
فايده ،باطل و بی اثر ،از کارايستاده و بی نفوذ درآورند ،اما لزوما َ معنی »آنچه وجود ندارد ،يا از بين رفته ،يا
نابود شده« را ندارد.
۴ :٣
"ھرگز چنين مباد!"
NASB
" TEV ،NKJVبه ھيچ روی!"
"به ھيچ وجه!"
NRSV
"چنين چيزی بی معنی است".
JB
اين استفاده نادری است از »وجــه تـمنّايـی« ،که آرزو يا دعايی را بيان می کند و بايد ترجمه شود "ھرگز
روش
ت حاوی ناباوری ھمراه با تعجب زدگی ،استفاده می کرد چون او
چنين مباد" .پولس اغلب ازين عبار ِ
ِ
گفتار اعتراض آميز« را بکار می گرفت )ر.ک٦،٣١ ،۴ :٣ .؛ ١۵ ،٢ :٦؛ ٧،١٣ :٧؛ ١۴ :٩؛
فنی »
ادبی ِ
ِ
ِ
١ :١١؛  ١قرن  ،١۵ :٦غال ١٧ :٢؛ ٢١ :٣؛  .(١۴ :٦پولس برای ر ّد ادعايی فرضی با تأکيد ،ازين روش
استفاده ميکرد.
معترض فرضی« را با آنھا رد ميکند.
ت»
شيوه ھای ادبی را مالحظه کنيد که پولس سئواالت و اظھارا ِ
ِ
" .١ھرگز چنين مباد" آيات ٦ ،۴
" .٢باشد که خدا راستگو يافت شود ،حتی اگر ھمۀ انسانھا دروغگو يافت شوند "،آيه ۴
)" .٣به شيوۀ آدميان سخن می گويم( "،آيه ۵
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)" .۴آنطور که بما افترا زده ،گفته اند و ھمانطور که بعضی ادعا کرده اند که ما ميگوييم(" ،آيه ٨
ال انعکاسی
" باشد که خدا راستگو يافت شود ،حتی اگر ھمۀ انسانھا دروغگو يافت شوند" اين »حـ ِ
دار فاعل بود؛ خدا
]عملی که به خود فاعل بر ميگردد[ امــــری« است .تمرکز اين ساختار بر وضعي ِ
ت ادامه ِ
وفادار و حقيقت گو است ،و انسان ھا بی وفا و دروغگو ھستند! اين اشاره است به مزمور  ١١ :١١٦و مشابه
آن چيزی است که ايوب در ٢ :٣٢؛  ٨ :۴٠بايد می آموخت.
درين فصل به جنبۀ عالمگير گناه کار بودن توجه داشته باشيد ،که پولس با استفاده از ) pasھمه  ،ھر( در
آيات  ٢٣ ،٢٠ ،١٩ ،١٢ ،٩ ،۴و  ٢۴آن را نشان می دھد ،اما خدا را شکر ،نيز به دعوت عالمگير نجات
برای ھمگان توجه نماييد )ر.ک.(٢٢ :٣ .
" چنانکه نوشته شده است" معنی آن بطور تحت اللفظی اين است" :نوشته شده است و نگاشتن آن ھنوز
ادامه دارد" .اين "کـامـل مـجـھــول اخـبـاری« بصورت يک اصطالح فنی درآمد در بيان اينکه کتاب مقدس
نقل قولی از مزمور  ۴ :۵١در »ترجمه ھفتاد« ) (LXXاست.
از
وحی خداست )ر.ک .متی  .(١٩-١٧ :۵اين ِ
ِ
 ٦-۵ :٣استداللی که پولس درين آيات ميکند ،مربوط به گزينۀ خاص قوم اسراييل توسط خدا بود تا خدا از
طريق آنھا با جھان ارتباط برقرار کند )ر.ک .پيدا ٣ :١٢؛ خروج  .(٦-۵ :١٩در عھد عتيق معنی "برگزيدن"،
خدمت بود ،نه امتياز خاص .خدا با آنھا پيمان بست .او وفادار بود؛ آنھا بی وفا شدند )ر.ک .نحميا  .(٩اين
نيکی کامل اوست.
امر که خدا قوم بی وفای اسراييل را داوری کرد ،گوا ِه
ِ
ھدف از قوم اسراييل اين بود که آنھا وسيله ای برای دسترسی به غير يھوديان باشند .آنھا قصور کردند
)ر.ک !(٢۴ :٣ .در ھدف خدا برای نجات عموم بشر) ،ر.ک .پيدا  (١۵ :٣خدشه ای بخاطر قصور قوم
اسراييل وارد نشده است .در واقع ،وفاداری خدا نسبت به معاھده اصلی خود ،در روميان  ١١-٩تصديق می
ان قوم اسراييل ،نقشه خدا را برای بازخريد  ،به اوج
شود.
ِ
اسرائيل بی ايمان ،رد شده است اما ايمان دار ِ
خواھند رسانيد.
آميز« پولس در آيات  ٦-۵مشابه آيات  ٨-٧است.
»بيان اعتراض
ِ
وع اول« است که از ديدگاه نويسنده يا برای مقاصد ادبی او ،واقعيت
" ۵ :٣اگر" :اين »جمـلــۀ شــرطـ ِی نـ ِ
نـوع اول« می باشند.
شــرطـی
ت
فرض گرفته می شود .آيات  ٣و  ٧نيز »جمـال ِ
ِ
ِ
مفھوم جمعی ،اشاره به
ضـميــر« "ما " بايد با
نيکی مطلق خدا را نشان می دھد" »
" اگر نادرستی ما
ِ
ِ
ِ
تمامی يھوديان باشد .به عنوان خاص در  ١٧ :١رجوع نماييد.
گفتار اعتراض آميز" استفاده می کرد )ر.ک۵ :٣ .؛ ٧ :٧؛ ٣١ :٨؛
" چه بايد بگوييم" پولس از روش »
ِ
معترض فرضی«  ،اظھارات خود را تصريح و روشن می نمود )ر.ک.
 .(٣٩ ،١۴ :٩پولس با استفاده از »
ِ
مالکی ١٣ ،١٢ ،٧ ،٦ ،٢ :١؛ } ١٧ ،١۴ :٢دو مرتبه{؛ .(١۴ ،١٣ ،٧ :٣

NASB
NKJV
NRSV
TEV
JB

")به شيوۀ آدميان سخن می گويم("
")به عنوان شخص سخن می گويم("
")به طريق انسان سخن می گويم("
")درينجا به مانن ِد انسانھا سخن می گويم("
")  -با استفاده از تشبيه انسانی ( -
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پولس اغلب در استدالل ھای الھياتی خود از منطق انسانی استفاده می کرد )ر.ک١٩ :٦ .؛  ١قرن ٨ :٩؛
غال  .(١۵ :٣نقش اين روش درينجا ،وسيله ای برای ّر ِد اظھارات »معترض فرضی« است.
 ٨-٧ :٣ھمسانی آشکار بين آيات  ۵و  ٧وجود دارد .پولس ) (١يا ھنوز دارد از شيوۀ ادبی »گفتار اعتراض
معترض فرضی ،استفاده ميکند )ر.ک٧ ،۵ :٣ .؛ ٧ :٧؛ ٣١ :٨؛  (٣٠ ،١۴ :٩يا ) (٢در برابر انتقادی
آميز«
ِ
شدن کامل ،تنھا بوسيلۀ ايمان« شده است ،پاسخ می دھد )ر.ک.
که از او بخاطر موعظه ھايش در باره »پارسا
ِ
آيه .(٨
ً
ً
پولس مفصال اتھام را توضيح نمی دھد و جواب نمی گويد اما آن تھمت را قويا محکوم می سازد .احتمال
دارد اعتراض به »پارسا شدن از طريق ايمان برای نااليقان بدون ھيچ بھايی«  ،اين بوده که چنين چيزی ،به
آميز بيشتری خواھد انجاميد .پولس باور داشت نتيجه فيض رايگان» ،شبيه
سرکشی خيانت
بی قانونی يا حتی
ِ
ِ
به مسيح شدن« است که بوسيله يک روح جديد و زندگی پراز قدردانی انجام ميگيرد! يھوديان ،اخالق گراھای
يونانی ،و پولس ،ھمه خواستار زندگی اخالقی برای کسانی بودند که به کيش آنان گرويده بودند! ليکن اين با
رعايت ظاھری مقررات قانون بدست نمی آيد ،بلکه با قلبی تازه )ر.ک .ارميا ٣۴-٣١ :٣١؛ حز .(٣٦-٢٢ :٣٦
" ٧ :٣اگر" اين »جمـلـۀ شــرطـی نــوع اول« است )ھمچنين آيات  ٣و  (۵که از ديدگاه نويسنده يا برای
مقاصد ادبی او ،واقعيت انگار می شود.
" وفور يافته" به »عنوان خاص«  ١٣ :١۵رجوع نماييد.
" او را جالل دھد" يادداشت مربوط به  ٢٣ :٣را مالحظه نماييد.
متن ) NASBبروز آمده(١٨-٩ :٣ :
 ٩پس چه؟ آيا ما از آنھا بھتر ھستيم؟ به ھيچ روی؛ زيرا پيشتر ادعا وارد آورديم که يھود و يونانی ھر
دو زير سـلــطۀ گـناھند ١٠ .چنانکه نوشته شده است" :ھـيـچ کـس کـامـالً نـيـک نـيـسـت ،حـتــّی يکـنـفــر؛
 ١١کـسـی نـيـســت کـه بـفـھـمــد ،کـسـی نـيـســت کـه در جـسـتـجــوی خــدا بــاشـــد؛  ١٢ھـمــه رو گــردانـيــده
انــد ،ھـمـگـی بـاطـل گــرديــده انــد؛ ھـيـچـکـس نـيـســت کــه نـيـکـويـی را بــه عـمــل مـی آورد ،حـتــی
يکــی ھــم نـيـســت ١٣ ".گــلــوی ايـشــان گــوری گـشـاده اســت ،بـا زبـانـشــان پـی در پـی فـريــب می
دھـنــد" "،زھــر افـعـی ھــا زيـر لـبــھـای ايـشــان اسـت"؛  "١۴دھـانـشــان پــر از دشـنــام و تـلخــی
اســت"؛  ١۵پـاھـايـشــان بــا يکــديـگــر به ريخـتـن خـون شـتـابـان اسـت ١٦ ،ويــرانــی و تـيـره بخـتــی در
راه ھای آنان است ١٧ ،و راه صـلح را آنــان نـشـنـاخـتــه انـد" ١٨ ".ھـيــچ تـرســی از »خـدا« در َمـ ّـد
نــظـــر آنــــھا نـيـســت".
" ٩ :٣آيا ما از آنھا بھتر ھستيم؟" اين قسمت از لحاظ دستوری مبھم است .آشکار است که واقعيت اصلی
ھمگی بشريت به فيض خداست )ر.ک٩،١٩،٢٣ :٣ .؛ ٣٢ :١١؛ غال  .(٢٢ :٣اما ،روشن
نياز
ِ
اين بخشِ ،
نيست که اشاره خاص آيا به يھوديان است )پولس و قوم او ،ر.ک (RSV ، TEV .يا مسيحيان )پولس و ھم
ايمانان او ،مجزا از فيض خدا( .يھوديان تعدادی مزيت ھا داشتند )ر.ک .آيات ٢-١؛  ،(۵-۴ :٩اما اين مزيّت
ھا ،آنھا را حتی بيش از پيش مسئول می سازد! ھمه انسان ھا از لحاظ روحانی گمراه می باشند و به فيض خدا
نياز دارند.
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اقليتی از دانشمندان ،واژۀ "بھتر" را ترجيحا ً »وجه مجھول« می پندارند تا »وجه متوسط« )به معنی"وضعيت
بھتر"( ،و به اين خاطر "برتری داشتن بر" ترجمه شده است.
اغلب در مورد کتاب روميان گفته اند که بی طرفانه ترين نامۀ پولس نسبت به محل مورد بحث است .اکثر
نامه ھای پولس درمورد نياز يا بحران محلی و به منظور برطرف ساختن آنھا بوده اند )نوشته ھای رويدادی(.
ليکن ،حسادت بين رھبران يھودی ايماندار و رھبران غير يھودی ايماندار می تواند در پيش زمينه متن ھايی
مثل اين و باب ھای  ١١-٩باشد.
بشر سقوط کرده
" تحت تسلط گناه" پولس به "گناه" شخصيت بخشيده و آنرا بعنوان ارباب ظالمی برای
ِ
می داند )ر.ک.(٢٣-١٦ :٦ .
" ١٨-١٠ :٣چنانکه نوشته شده است" اين عبارت در آيه  ۴نيز آمده است .اظھارات ذيل يک سری نقل
قول از عھد عتيق می باشند که با استفاده از استعاره ھا از جسم انسان ،وضعيت سقوط کرده بشريت را تأکيد
می نمايند (١) :آيات  ،١٢-١٠جامعه  ٢٠ :٧يا مزمور ٣-١ :١۴؛ ) (٢آيه  ،١٣مزمور  ٩ :۵يا ٣ :١۴٠؛
آيات  ،١٧-١۵اش  ٨-٧ :۵٩و امثا  ،١٦ :١و ) (۵آيه  ،١٨مزمور
) (٣آيه  ،١۴مزمور ٧ :١٠؛ )(۴
 .١ :٣٦جای تعجب است که پولس از اش  ٦ :۵٣استفاده نکرد.
متن ) NASBبروز آمده(٢٠-١٩ :٣ :
 ١٩اکنون می دانيم که ھرچه شريعت می گويد ،خطاب به کسانی است که زير شريعـت انـد ،تا ھر دھانی بسته
اعمال شريعت ،ھيچ بشری در نظر او
گردد و ھمۀ دنيا نسبت به خدا ُمل َزم و مسئول شناخته شود؛  ٢٠زيرا با
ِ
پارسا شمرده نخواھد شد؛ زيرا شناخت گناه از طريق شريعت حاصل می شود.
" ١٩ :٣می دانيم" يادداشت در  ٢ :٢را مالحظه نماييد
" شريعت" ] [the Lawبخاطر بخش ھايی که در آيات  ١٨-١٠نقل قول شده اند ،اشاره درين چارچوب
بايد به تمامی عھد عتيق باشد .پولس ھمانطور که به "گناه" شخصيتی نسبت داده بود ،در مورد "شريعت" نيز
در آيه  ٩چنين می کند )ر.ک.(٢٣-١٦ :٦ .
" به کسانی که زير شريعتند" اشاره درين جا منحصراً به يھوديان و غير يھوديانی است که به مسيحيت
گرويده اند .اگرچه بايد متذکر شد که تعدادی از نقل قول ھای عھد عتيق اشاره به غير يھوديان دارند.

"تا ھر دھانی بسته گردد ،و ھمۀ دنيا نسبت به خدا ُمل َزم و مسئول شناخته شود"
NASB
"تا ھر دھانی باز ايستد ،و دنيا به تمامی در پيشگاه خدا محکوم شناخته شود"
NKJV
"تا ھر دھانی خاموش گردانيده شود ،و تمامی دنيا نسبت به خدا ُمل َزم و مسئول شناخته شود"
NRSV
تمامی دنيا را تحت داوری خدا آوردن"
بازداشتن ھمۀ عذرھای انسانی ،و
"به مقصود
TEV
ِ
ِ
"اما مقصود ازآن اينست تا ھمگی را خاموش ساخته ،تمامی دنيا را در معرض داوری خدا قرار دھد"
JB
اين مضمون اصلی باب ھای  ٢٠ :٣-١٨ :١می باشد که در  ٢٣ :٣خالصه شده است.
" ھر دھانی" چند عبارت در آيات  ٢٠-١٩ھستند که منظور آنھا ھمۀ بشريت است.
" .١ھر دھانی" ،آيه ١٩
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" .٢ھمۀ دنيا" ،آيه ١٩
" .٣ھيچ بشری" ،آيه ٢٠
اعمال شريعت ،ھيچ بشری در نظر او پارسا شمرده نخواھد شد" اين اشاره است به
 " ٢٠ :٣زيرا با
ِ
انجيل پولس بود )ر.ک .غال ١٦ :٢؛
مزمور  ، ٢ :١۴٣اما با اضافه کردن يک عبارت .اين يک جنبۀ بزرگِ
ِ
ت مذھبی و انجام
 .(١١ :٣پولس بعنوان يک »
فـريسی« سر سپرده ،بطرزی منحصربه فرد ،ميدانست که غير ِ
ِ
دقيق فرايض ،نمی توانند آرامش درونی ببخشند.

 " NRSV ،NASBشناخت گناه از طريق شريعت حاصل می شود"
"زيرا شناخت گناه بوسيله شريعت است"
NKJV
"آنچه شريعت انجام میدھد اينست که انسان را آگاه ميسازد که گناه کرده است"
TEV
"تنھا کاری که شريعت ميکند اينست که به ما بگويد چه چيزی گناه است"
JB
اين يکی از مقاصد عھد عتيق بود» .عنوان خاص« در  ٩ :١٣را مالحظه کنيد .ھدف از آن ،ھرگز
بشر سقوط کرده نبوده است .نقش آن آشکار کردن آلودگی به گناه بود و اينکه باعث شود ھمه
رستگار
کردن
ِ
ِ
انسان ھا به فيض خدا روی آورند )ر.ک١۵ :۴ .؛ ٢٠ ،١٣ :۵؛ ٧ :٧؛ غال .(٢٩-٢٣ ،٢٢-١٩ :٣
ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس می باشيد.
ب تفسير ،راھنمای مطالعه است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھر يک از ما بايد در نوری که ما را روشن ساخته است گام برداريم .شما ،کتاب مقدس ،و روح القدس در کار
حق خود صرفنظر کرده ،آنرا به يک ُمف ّسر واگذار کنيد.
تفسير ،اولويت داريد .نبايد ازين ِ
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.٦
.٧

بی وفايی يھوديان چه اثری بر وعده ھای خدا دارد؟ )(۴-٣ :٣
آيا در برابر خدا ھيچ م ّزيتی برای يھودی بودن وجود دارد؟ )(٨-١ :٣
)گفتار اعتراض آميز( در آيات  ٨-۵چيست؟
اعتراض فرضی«
مقصو ِد »
ِ
ِ
اگر پارسا شمرده شدن بوسيلۀ فيض است و از طريق ايمان می باشد و ربطی به اعمال ندارد ،پس آيا
طرز زندگی شخص واقعا ً اھميتی دارد؟ )ر.ک(٨ :٣ .
ت کامل را تعريف کنيد )ر.ک(١٨-١٠ :٣ .
نظريه الھياتی )کالوين( در مورد شرار ِ
ت موسی ،يا قانون بطور عمده چيست؟ )ر.ک٢٠ :٣ .؛ غال (٢۵-٢۴ :٣
مقصود از شريع ِ
در باب ھای  ٣-١که مبحث آنھا گناھکار بودن بشر است ،چرا اصالَ اشاره ای به شيطان نشده است؟
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بينش ھای استنباط شده در متن روميان ٣١-٢١ :٣
الف .روميان ٣١-٢١ :٣
اوج مطلب ٢٠ :٣-١٨ :١
 .١خالصۀ
ِ
حاوی ِ
تفصيل ١٧-١٦ :١
.٢
ِ
 .٣پيشگفتاری برای فصل ھای ) ٨-۴بويژه (٢٨ :٣
اوجی« آموزۀ »پارسا شمردن توسط ايمان«،
ب» .اصالح گران«  ،مشخصه ھايی برای اين »خالصۀ
ِ
قائل شده بودند:
اصلی نامه و تمام کتاب مقدس"؛
محور
 .١مارتين لوتر " :نکتۀ اعظم و آن
ِ
ِ
 .٢جان کالوين " :در تمامی کتاب مقدس احتماالً ھيچ بخشی نيست که نيکويی کامل خدا را در مسيح،
عميق تر بيان کرده باشد".
انجيلی ]پروتستانت[ است .با درک اين متن ،می توان مسيحيت را
ت
ت مسيحي ِ
ت الھيا ِ
ج .اين اصل و ذا ِ
ِ
درک کرد .اين خالصۀ انجيل در دو پاراگراف است ،ھمچنانکه يوحنا  ١٦ :٣ارائه انجيل در يک آيه
می باشد .نکات اصلی ارائۀ پولس از انجيل ،درين جا است.
کليدی تفسيری به شرح ذيل می باشند:
سئوال
سه
ِ
ِ
 .١واژه "شريعت" چه معنی دارد؟
 .٢عبارت "نيکی مطلق" خدا چه معنايی دارد؟
 .٣واژه ھای "ايمان" و "باور" چه معنايی دارند؟
د .من خدا را برای کلمه "ھمه" در آيه  ٢٢شکر ميکنم )ر.ک (٢٩ .و نيز کلمۀ "ھديه" در آيه ٢۴
)ر.ک١٧ ،١۵ :۵ .؛ .(٢٣ :٦
مطالعه واژگان و عبارات
متن ) NASBبروز آمده(٢٦-٢١ :٣ :
مطلق خدا آشکار شده است ،چنانکه »شريعت« و »انبياء« بر آن
 ٢١ا ّما اکنون جدا از »شريعت« ،نيکی
ِ
مطلق خدا از راه ايمان به عيسی مسيح ،برای ھمۀ کسانی که ايمان آورند.
نيکی
گواھی می دھند ٢٢ .آن
ِ
ِ
زيراھيچ تفاوتی نيست ٢٣ .زيرا ھمه گناه کرده اند و از جالل خدا کوتاه می آيند ٢۴ .بعنوان ھديه به فيض
اوپارسا شمرده می شوند ،به واسطۀ آن بھای رھايی که در مسيح عيسی است ٢۵ ،که خدا او را بعنوان کفّاره
با خون او ،و از راه ايمان ،در مقابل چشم ھمه قرار داد .اين برای اثبات عدالت او بود ،زيرا در تحمل الھی،
ت نيکی مطلق او در زمان حاضر– من
او از گناھانی که پيشتر صورت گرفته بود ،چشم پوشيد ٢٦ .برای اثبا ِ
ميگويم – تا ثابت شود که او عادل است و کسی را که به عيسی ايمان دارد ،پارسا می شمارد.
" ٢١ :٣اما اکنون" پولس دارد تضاد معاھده قديم با معاھده جديد ،و تضاد دورۀ قديم سرپيچی را با دورۀ
نيک کامل محسوب شدن« ،نشان می دھد .پس اين قسمت ھمسان با "در زمان حاضر" خواھد بود
جدي ِد » ِ
)ر.ک .آيه ٢٦؛ "اما اکنون" ٢٢ :٦؛ .(٦ :٧
" اکنون جدا از »شريعت«" درين باب ھای سرآغاز ،اغلب مشکل است به يقين دانست که آيا پولس دارد
بطور کلی ).(NIV ،NJB ،TEV ،NRSV
ت ]قانون[ موسی اشاره ميکند ) (NASBيا به قانون
به شريع ِ
ِ
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استدالل پولس ھماھنگ است .ھمه انسان ھا از يکايک
درين متن »شريعت ]قانون[ يھود« بيشتر با
ِ
رھنمودھای اخالقی و اجتماعی سرپيچی کرده اند ،چه رھنمود ھای درونی ،چه بيرونی .اِشکال ما انسان ھای
سقوط کرده اينست که اصالً نميخواھيم ھيچگونه رھنمودھايی داشته باشيم ،بجز خواسته ھای خودخواھانه و
خود محورمان )ر.ک .پيدا .(٣

NASB
"آن نيکی مطلق خدا"
" NRSV ،NKJVآن نيکی مطلق خدا"
ت مردم با خودش"
TEV
"روش خدا برای ايجا ِد رابطۀ درس ِ
"عدالت نجات بخش خدا"
NJB
»حــرف تـعــريــف مـعـيـن« با "نيکی مطلق" نيامده است .درينجا منظور ،شخصيت خدا نيست بلکه
پذيرفتن مردم گناه کار است .ھمين عبارت عينا ً در مضمون الھياتی روم :١
روش خدا برای افاضۀ بخشش و
ِ
 ١٧-١٦بکار رفته بود .اين فرايند که بروشنی آشکار گرديده است ،ايمان به عيسی مسيح صليب شده است
)ر.ک .آيه .(٢٦-٢۴ ،٢٢
ّ
استفاده پی در پی اين واژه ) (dikaiosonēو مشتـقـات آن )يادداشت در  ١٣ :٢را مالحظه نماييد( درين
متن ،اھميت آنرا می رساند )ر.ک١٧ :١ .؛ ٢٦ ،٢۵ ،٢٢ ،٢١ ،۵ :٣؛ ٢٢ ،١٣ ،١١ ،٩ ،٦ ،۵ ،٣ :۴؛ :۵
٢١ ،١٧؛ ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٦ ،١٣ :٦؛ ١٠ :٨؛ ٣١ ،٣٠ ،٢٨ :٩؛  .(١٧ ،١٠ ،٦ ،۵ ،۴ ،٣ :١٠اين واژه
يونانی ،از ساختار استعاره ای عھد عتيق )" (tsadakمحک" يا " ِنی برای اندازه گيری" می باشد .محک،
خو ِد خدا است .اين واژه ،شخصيت خدا را نشان می دھد که به رايگان ،از طريق مسيح ،به انسان سقوط کرده
داده شده است )ر.ک ٢ .قرن  .(٢١ :۵برای انسان ھای مغرور و خود محور ،اعتراف به احتياج خود و
پذيرفتن ھديۀ خدا ،بسيار تحقيرآميز بوده و ھنوز ھم ھست – بخصوص برای افرا ِد قانون گرای مذھبی .به
»عنوان خاص« در  ١٧ :١رجوع نماييد.
" آشکار شده است" اين عبارت بسيار شبيه  ١٧ :١است .اما فعل آن متفاوت است .اين فعل درين جا
می تواند چنين ترجمه شود" :به روشنی آشکار شده است و ھنوز ھم آشکار می شود" .اين »گذشتۀ نقلی
حــال مجـھـول ِی اخـبـاری« است .خدا به روشنی
مجھول اخباری« است ،در حاليکه مترادف آن در » ١٧ :١
ِ
ِ
انجيل را ھم در عھد عتيق )ر.ک .آيه  (۴و ھم در عيسی آشکار ساخته است.
بخش ک ّل قانو ِن
" چنانکه »شريعت« و »انبياء« بر آن گواھی می دھند" اشاره درينجا به دو بخش از سه
ِ
تمامی آن
بخش اول در رجوع به
شرع يھود است )شريعت ،انبياء و مکتوبات ] تورات  ،نبييم  ،کتوبيم [ ( .دو
ِ
ِ
ِ
بکار ميرفتند )يادداشت را در  ١٩ :٣مالحظه کنيد( .اين به روشنی نشان می داد که عھد عتيق ،انجيل را به
شکل مقدماتی آن در بر داشته است )ر.ک .لوقا ۴۴ ،٢٧ :٢۴؛ اعمال  .(۴٣ :١٠انجيل موضوعی نبوده که
بعدھا به ذھن خدا خطور کرده باشد ،يا نقشه دوم در صورت شکست نقشۀ اول ،يا برنامه ای عجوالنه و لحظۀ
آخر نبوده است )ر.ک.(٢ :١ .
" ٢٢ :٣از راه ايمان به عيسی مسيح" معنی تحت اللفظی اين عبارت اينست "از را ِه ايما ِن عيسی مسيح".
اين ساختارِ » ،مـلـکــی« است و در غال  ١٦ :٢و فيل  ٩ :٣تکرار شده است .بعالوه نوع مشابه آن در روم :٣
ملـکـی
وفاداری عيسی )
٢٦؛ غال ٢٠ ،١٦ :٢؛ و  ٢٢ :٣آمده است .معنی آن ميتواند اينھا باشد (١) :ايمان يا
ِ
ِ
بعنوان آنچه بدان ايمان داريم )ملـکی مفـعــولـی( .ھمان ساختار دستوری در غال :٢
فـاعـلی( يا ) (٢عيسی
ِ
 ،١٦شماره دو را گزينۀ بھتری می سازد.
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کامل مسيح است که بوسيلۀ ھديه رايگان خدا از
نيکی
اين جنبۀ اصلی پارسا شمردن خدا را نشان می دھد.
ِ
ِ
طريق مسيح ،در زندگی شخص عمل ميکند )ر.ک۵ :۴ .؛  ،(٢٣ :٦و بايد با ايمان /باور /توکل پذيرفته شود
)ر.ک .افس  (٩-٨ :٢و در زندگی روزمره ،اجرا و آنگونه زندگی شود )ر.ک .افس .(١٠ :٢
" برای ھمه" انجيل برای ھمۀ انسان ھا است )ر.ک .آيه ٢۴؛ اش ٦ :۵٣؛ حز ٢٣ :١٨؛ يوحنا -١٦ :٣
١٧؛ ۴٢ :۴؛  ١تيمو ۴ :٢؛ ١٠ :۴؛ تيطس ١١ :٢؛  ٢پطر ٩ :٣؛  ١يوحنا  .(١۴ :۴چه حقيقت عظيمی! اين
ت »برگزيدگی« در کتاب مقدس» .برگزيدگی« توسط خدا نبايد به مفھوم اسالمی
بايد توازنی باشد برای واقعي ِ
آن ،جبر گرائی و تقدير ادراک شود؛ نيز نبايد مانند کالوينيسم افراطی ،آنرا بصورت »ترجيح داده شدن بعضی
نسبت به بعضی ديگر« استنباط نمود ،بلکه بايد به مفھوم سنّـتـی آن تلقی شود .برگزيدگی در عھد عتيق برای
خدمت بود ،نه برای م ّزيت! خدا وعده داد که انسان سقوط کرده را باز خريد کند )ر.ک .پيدا  (١۵ :٣خدا،
ھمگی بشر را بوسيلۀ اسرائيل فرا خواند و برگزيد )ر.ک .پيدا ٣ :١٢؛ خروج  (٦-۵ :١٩خدا از طريق ايمان
به مسيح بر ميگزيند و ھميشه برای نجات ،خود قدم اول را بر ميدارد )ر.ک .يوحنا  .(٦۵ ،۴۴ :٦افسسيان ١
تعليم »تقدير ازلی« می باشند که آگوستين و کالوين آنرا
و روميان  ٩قويترين قسمت ھای کتاب مقدس در مورد
ِ
از لحاظ الھياتی تأکيد ميکردند.
خدا ايمانداران را نه تنھا برای نجات انتخاب نمود )پارسا ساختن( بلکه برای تقديس نيز )ر.ک .افس ۴ :١؛
کولس  .(١٢ :١اين می تواند مربوط شود به ) (١مقام ما در مسيح )ر.ک ٢ .قرن  (٢١ :۵يا ) (٢خواستۀ خدا
برای توليد شخصيت خود در فرزندانش )ر.ک .روم  ٢٩-٢٨ :٨؛ غال ١٩ :۴؛ افس  .(١٠ :٢ارادۀ خدا برای
فرزندان او ،ھم آنست که روزی به حضور او بروند ،و ھم آنکه حال شبيه مسيح شوند!
فراخوان خـدا برای معدودی برگزيدگان از ميان
ھدف از »تقدير ازلی« مقدس بودن است ،نه مزيت!
ِ
بـنی آدم نبود ،بلکه برای ھمگان بود! اين فراخوانی به شخصيت خود خدا بود )ر.ک ١ .تسا ٢٣ :۵؛  ٢تسا :٢
زندگی مقدس  ،تبديل به يک اعتقا ِد الھياتی گردد ،فاجعه ای خواھد بود که
تقدير ازلی« بجای يک
 .(١٣اگر »
ِ
ِ
الھياتی انسان ببار آورده اند .اغلب چارچوب ھای الھياتی ما ،متن کتاب مقدس را به طرزی نادرست
نظام ھای
ِ
ارائه ميکنند!
تقدير ازلی و نياز به تعادل الھياتی« در  ٣٣ :٨رجوع نماييد.
عنوان خاص » :برگزيدگی /
به
ِ
ِ
" که ايمان آورند" عيسی برای ھمگان مرد .از لحاظ ممکن بودن ،ھمه می توانند نجات بيابند .اينکه آيا
کامل عيسی در زندگی آنھا
نيکی
بشر شخصا ً نجات را بپذيرد )زمان حال وصفی( است که در آن صورت
ِ
ِ
کاربرد پيدا می کند )ر.ک١٦ :١ .؛ يوحنا ١٢ :١؛  ١٦ :٣؛ ٣١ :٢٠؛ روم ١٣-٩ :١٠؛  ١يوحنا .(١٣ :۵
نيکی کامل که به شخص ديگری نسـبـت داده شـود ،دو محک ارائه می کند :ايمان و توبه
کتاب مقدس برای
ِ
)ر.ک .مرقس ١۵ :١؛ اعمال ١٩ ،١٦ :٣؛  ٣١ :٢٠و يادداشت را در ۵ :١مالحظه کنيد( .اين متن بروشنی،
پَھنه جھانی نجات را آشکار می کند ،اما ھمه نجات نخواھند يافت.
" زيرا ھيچ تفاوتی نيست" تنھا يک راه و يک »شخص« است که بشر )يھوديان و غير يھوديان(
بدانوسيله می توانند نجات يابند )ر.ک .يوحنا ٧ ،٢-١ :١٠؛ ٢۵ :١١؛  (٦ :١۴ھر کس و ھمه کس بوسيله
ايمان به مسيح می تواند نجات يابد )ر.ک١٦ :١ .؛  ١١ :۴و ١٦؛  ۴ :١٠و ١٢؛ غال ٢٨ :٣؛ کولس .(١١ :٣
 : ٢٦-٢٣ :٣اين قسمت در يونانی يک جمله است.
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٢٣ :٣
،NKJV ،NASB
"زيرا ھمه گناه کرده اند و از  ...کوتاه می آيند"
NRSV
"ھمه انسان ھا گناه کرده اند و از ...دورند"
TEV
"گناه کرده اند و حق خود را ساقط نموده اند"
JB
اين خالصه  ٢٠ :٣ -١٨ :١است .ھمه کس محتاج نجات توسط مسيح است )ر.ک ١٩ ،٩ :٣ .؛ ٣٢ :١١؛
اخباری« Aorist active indicative
مطلق مـتـعــدی
غال ٢٢ :٣؛ اش " .(٦ :۵٣گناه کرده اند"» ،گذشتۀ
ِ
ِ
است ،در حاليکه "ھنوز ھم پيوسته کوتاه می آيند" »حــال انعکاسی ]عملی که به خود فاعل مب ميگردد[
اخباری« است .احتماالً اين عبارت ھم به آدم که سقوط او به منزلۀ سقوط جمعی بشر بود )ر.ک(٢١-١٢ :۵ .
اشاره داشته و ھم به سرکشی ھای فردی و دائمی انسان ھا .ھيچ کدام از ترجمه ھای امروزی انگليسی،
مشخص نمی کنند کداميک ازين دو حالت است.
اين آيه از لحاظ الھياتی به آيه  ٢١مربوط می شود و بطور غير مستقيم به آيه .٢۴
" جالل خدا" در عھد عتيق ،متداول ترين کلمه عبری برای "جالل" ) (kbdدر اصل يک کلمه بازرگانی
بود )که به يک ترازوی دو کفه رجوع ميکرد( به معنی "سنگين بودن" .آنچه سنگين بود قيمتی بود و ارزش
ذاتی داشت .اغلب مفھوم درخشندگی به اين کلمه اضافه می شد تا ابھت و عظمت خدا را توصيف کند )ر.ک.
خروج ١٨-١٦ :١٩؛ ١٧ :٢۴؛ اش  .(٢-١ :٦٠تنھا او شايسته و قابل احترام است .نور او آنقدر تابناک است
که انسان سقوط کرده نميتواند بر آن نظاره کند )ر.ک .خروج ٢٣-١٧ :٣٣؛ اش  (۵ :٦خدا را تنھا از طريق
مسيح می توان شناخت )ر.ک .ارميا ١۴ :١؛ متی  ٢ :١٧؛ عبر  ٣ :١؛ يعقوب .(١ :٢
واژۀ "جالل" تا حدی مبھم است (١) :می تواند با مفھوم "نيکی مطلق خدا" ھمسان باشد )آيه (٢١؛ )(٢
می تواند به تصديق خدا اشاره داشته باشد )ر.ک .يوحنا  (۴٣ :١٢؛ ) (٣می تواند اشاره باشد به شباھت خدا که
انسان مطابق آن آفريده شد )ر.ک .پيدا  ٢٧-٢٦ :١؛  ١ :۵؛  ،(٦ :٩اما بعداً بخاطر نافرمانی انسان ،درين
کامل آن بازگردانيده
ت اوليه و
شباھت خدشه ايجاد گرديد )ر.ک .پيدا  ،(٢٢-١ :٣ليکن بوسيلۀ مسيح به وضعي ِ
ِ
شد )ر.ک ٢ .قرن  .(١٨ :٣اين واژه اولين بار در عھد عتيق در مورد حضور يھوه با قوم او بکار رفت
)ر.ک .خروج  ١٠ ،٧ :١٦؛ الو  ٢٣ :٩؛ اعداد  ،١٠ :١۴که اکنون نيز ھدف ھمان است.
عنوان خاص :جـــالل
جالل ايمانداران اينست که آنھا انجيل را درک کنند و
مقدسی "جالل" ،مشکل است.
تعريف مفھوم کتاب
ِ
ِ
خدا را جالل دھند ،نه خودشان را )ر.ک٣١-٢٩ :١ .؛ ارميا .(٢۴-٢٣ :٩
در عھد عتيق رايج ترين کلمه عبری برای "جالل" ) ، (kbdدر اصل يک واژۀ بازرگانی در ارتباط با
ترازوی دو کفه بوده )"سنگين بودن"( .ھر چه سنگين بود قيمتی بود و ارزش ذاتی داشت .اغلب مفھوم
درخشندگی به واژه اضافه می گرديد تا ابھت و عظمت خدا را برساند )ر.ک .خروج  ١٨-١٦ :١٩؛  ١٧ :٢۴؛
اشعيا  .(٢-١ :٦٠تنھا اوست که شايسته و قابل احترام می باشد .او آنقدر تابناک است که انسان سقوط کرده
نمی تواند او را نظاره کند )ر.ک .خروج  ٢٣-١٧ :٣٣؛ اشعيا  .(۵ :٦يھوه را تنھا از طريق مسيح می توان
حقيقتا ً شناخت )ر.ک .ارميا  ١۴ :١؛ متی  ٢ :١٧؛ عبر  ٣ :١؛ يعقوب .(١ :٢
واژه "جالل" تا اندازه ای مبھم است (١) :می تواند با "نيکی مطلق خدا" ھمسان باشد ؛ ) (٢می تواند به
"قدوسيت" يا "کامل بودن" خدا رجوع کند ؛ يا ) (٣می تواند به شباھت خدا که انسان مطابق آن آفريده شد
رجوع کند )ر.ک .پيدا  ٢٧-٢٦ :١؛  ١ :۵؛  ، (٦ :٩اما بعداً بخاطر سرکشی در اين شباھت خدشه ايجاد شد
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)ر.ک .پيدا  .(٢٢-١ :٣اين کلمه برای اولين بار در مورد حضور يھوه با قوم خود در دوره آوارگی آنان در
بيابان استفاده شد )خروج  ١٠ ، ٧ :١٦؛ الو  ٢٣ :٩؛ و اعداد .(١٠ :١۴
زمان اين عبارت »حـــال وصـفــی مـجـھــول«
" ٢۴ :٣بعنوان ھديه به فيض او پارسا شمرده می شوند"
ِ
است .انجيل ازينجا شروع می شود – فيض خدا که نيکی کامل را عطا می دھد )ر.ک١٧-١۵ :۵ .؛ .(٢٣ :٦
واژۀ يونانی "پارسا شمردن" ) (dikaioōاز ھمان ريشه "نيکی مطلق" است ) .(dikaiosunēخدا ھميشه
پيشقدم می شود )ر.ک .يوحنا .(٦۵ ،۴۴ :٦
در آيات  ٢۵-٢۴سه استعاره برای توصيف نجات بکار رفته اند" (١) :پارسا شمرده شده" که واژه حقوقی
بازار بَرده
بودن شخص« ) (٢واژۀ "فـديه" که از
بود به معنی "ھيچ مجازاتی داده نشده" يا »
ِ
اعالم مقصر ن ِ
ِ
فروشی گرفته شده بود ومعنی "باز خريد شده" يا "آزاد ساختن" را داشت ؛ و ) " (٣قربانی برای جلب
رسم قربانی کردن بر گرفته شده بود و به معنی محل پوشش يا »کفاره« بود .اين کلمه اشاره
رضايت" که از
ِ
اره« بر آن قرار می گرفت )ر.ک .الو  ١٦؛ عبر
درصندوقچۀ پيمان« که
ِ
خون قربانی در »روز کفّ ِ
داشت به » ِ
.(۵ :٩
ت شخص
عنوان خاص :داليل و شواھ ِد عھد جديد برای نجا ِ
داليل برين مبانی می باشند:
ت »روح« )ر.ک.
کار »پسر« )ر.ک ٢ .قرن  ،(٢١ :۵و خدم ِ
 .١شخصي ِ
ت »پدر« )ر.ک .يوحنا ِ ،(١٦ :٣
اعمال شخص  ،يا دستمزدی که در اِزای اطاعت بايد پرداخت گردد،
روم  ،(١٦-١۴ :٨نه بر مبنای
ِ
و يا صرفا ً يک مسلک
 .٢يک ھديه است )ر.ک .روم  ٢۴ :٣؛  ٢٣ :٦؛ افس (٩-٨ ،۵ :٢
 .٣يک زندگی جديد ،و يک چشم انداز جديد از دنيا است )ر.ک .يعقوب و  ١يوحنا(
 .۴آگاھی است )انجيل( ،و مشارکت )ايمان به مسيح و با مسيح( ،و يک شيوۀ جديد زندگی )شباھت به
بخودی خود.
مسيح توسط راھنمايی روح(  -ھر سه اينھا است ،نه صرفا ً يکی ازين ھا
ِ
" ھديه" پولس با استفاده از واژه ھای متفاوت ،ازين مفھوم چند بار استفاده می کند:
 ، dōrean .١قــيــــد" ،به رايگان"
 ، dōrea .٢اســـم" ،ھديه رايگان"
 ، dōron .٣اســــم" ،ھديه" )ر.ک .افس (٨ :٢
ت رايگان" )ر.ک ١١ :١ .؛  ١٦ ،١۵ :۵؛  ٢٣ :٦؛
 ، charisma .۴اســـم،
"بدھی رايگان" يا "مرحم ِ
ِ
 ٢٩ :١١؛ (٦ :١٢
ت رايگان" )ر.ک(٣٢ :٨ .
 ، charisomai .۵فـعـــل" ،اھدا بعنوان مرحم ِ
ت رايگان" يا "ھديۀ رايگان" )ر.ک ۴ :۴ .و١٦؛  ۵ :١١و ٦؛ افس  ۵ :٢و(٨
 ، charis .٦اســـم" ،مرحم ِ
" به واسطۀ آن بھای رھايی که در مسيح عيسی است" روند نجات ما ،مرگ و رستاخيز عيسی به جای
ما است .تمرکز کتاب مقدس بر اين نيست که چه مقدار پرداخته شد يا به چه کسی بھا پرداخت شد )آگوستين(،
ت آن رھايی يافته
بلکه بر اين واقعيت است که انسان ھا توسط يک
جانشين بی گناه ،از مجرميت گناه و مجازا ِ
ِ
اند )ر.ک .يوحنا ٣٦ ،٢٩ :١؛  ٢قرن  ٢١ :۵؛  ١پطر .(١٩ :١
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اين آيه ھمچنين نشان می دھد که پيدايش  ١۵ :٣به چه قيمت گزافی تمام شد .عيسی ،لعنت را خود متحمل
انسان سقوط کرده جان داد )ر.ک ٢ .قرن  .(٢١ :۵درست است که
جای
گرديد )ر.ک .غال  (١٣ :٣و به
ِ
ِ
نجات رايگان است ،اما به ھيچوجه کم بھا نيست.
عنوان خاص :با بھا رھايی دادن  /فـد يه
 .Iعھد عتيق
الف .اساسا دو واژه حقوقی عبری ھستند که اين مفھوم را می رسانند.
 ،Gaal .١که کالً معنی آن "آزاد ساختن" بوسيله پرداخت بھايی است .يکی از اَشکال اين واژه،
 ، go’elيک واسطۀ شخصی ،که معموال يک عضو خانواده است را به اين مفھوم اضافه ميکند
ق بازخـريــ ِد اشياء ،احشام،
)به عبارت ديگر» ،خويشاون ِد فديه کننده«( .اين جنبۀ
فرھنگی »حــ ِ
ِ
ِملک )ر.ک .الو  ،(٢٧ ،٢۵يا خويشاوندان« ) ر.ک .روت  ١۵ :۴؛ اش  (٢٢ :٢٩به رھايی
دادن اسرائيل از مصر توسط يھوه ،از لحاظ الھياتی واگذار شده است )ر.ک .خروج  ٦ :٦؛ :١۵
 ١٣؛ مزمور  ٢ :٧۴؛  ٧٧؛  ١۵؛ ارميا  .(١١ :٣١او "فديه کننده" می شود )ر.ک .ايوب :١٩
 ٢۵؛ مزمور  ١۴ :١٩؛  ٣۵ :٧٨؛ امثا  ١ :٢٣؛ اش  ١۴ : ۴١؛  ١۴ :۴٣؛  ٢۴ ، ٦ :۴۴؛ :۴٧
 ۴؛  ١٧ :۴٨؛  ٢٦ ، ٧ :۴٩؛  ٨ ، ۵ :۵۴؛  ٢٠ :۵٩؛  ١٦ :٦٠؛  ١٦ :٦٣؛ ارميا .(٣۴ :۵٠
 ،Padah .٢که معنی اساسی آن "رھانيدن" يا "نجات دادن" است
 ٢٫١فديۀ نخست زاده ،خروج  ١۴ ،١٣ :١٣و اعد ١٧-١۵ :١٨
 ٢٫٢فديۀ جسمانی مقابله شده است با فديۀ روحانی ،مزمور ١۵ ، ٨ ، ٧ :۴٩
 ٢٫٣يھوه قوم اسراييل را از گناه و سرپيچی آنھا فديه ]بازخريد[ می کند ،مزمور ٨-٧ :١٣٠
ب .مفھوم الھياتی آن ،شامل سه مور ِد مرتبط است
 .١نيازی وجود دارد ،نيز اسارتی ،از دست دادن حقی ،يا زندانی شدنی.
 ١٫١از لحاظ جسمانی
 ١٫٢از لحاظ اجتماعی
 ١٫٣از لحاظ روحانی )ر.ک .مزمور (٨ :١٣٠
 .٢برای آزادی ،رھايی ،تجديد روابط حسنه ،بايد بھايی پرداخته شود.
 ٢٫١برای ملت ،قوم اسراييل )ر.ک .تث (٨ :٧
 ٢٫٢برای فرد )ر.ک .ايوب  ٢٧-٢۵ :١٩؛ (٢٨ :٣٣
 .٣کسی بايد بعنوان واسطه و حامی عمل کند .در  gaalچنين شخصی معموالً يکی از اعضاء
ت ديگر(go’el ،
خانواده يا خويشان نزديک است )به عبار ِ
» .۴يَھ َوه« معموال خود را با واژه ھايی که قرابت خانوادگی را ميرسانند ،توصيف می کند.
 ۴٫١پدر
 ۴٫٢شوھر
 ۴٫٣خويشاوند نزديک
شخصی يَھُ َوه ،بعنوان نماينده و عامل ،تضمين گرديد؛ بھايی پرداخت شد و فديه
اقدام
فِديه توسط
ِ
ِ
عملی گرديد!
 .IIعــھـــد جــديـــد
الف .چندين واژه برای بيان اين مفھوم الھياتی بکار رفته اند.
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) Agorazō .١ر.ک ١ .قرن  ٢٠ :٦؛  ٢٣ :٧؛  ٢پطر  ١ :٢؛ مکا  ٩ :۵؛  .(٣۴ :١۴اين يک
بھای پرداخت شده برای چيزی است .ما مردمانی ھستيم که به بھای خون
معنی
واژه بازرگانی است که به
ِ
ِ
خريده شده ايم و کنترلی بر روی زندگی ھای خود نداريم .ما متعلق به مسيح ھستيم.
) Exagorazō .٢ر.ک .غال  ١٣ :٣؛  ۵ :۴؛ افس  ١٦ :۵؛ کولس  .(۵ :۴اين نيز يک واژه
ت"
جای ما و
مفھوم مرگ مسيح را به
بازرگانی است .اين واژه،
بخاطر ما ميرساند .عيسی "لعن ِ
ِ
ِ
ِ
آن شريعت را که بر پايۀ انجام اعمال بود ،متحمل شد )به عبارت ديگر ،شريعت موسی( – که
انسان ھای گناھکار قادر نبودند آنرا به تمام و کمال انجام دھند .او برای ھمگی ما متحمل لعنت
کمال بخشش و
شد )ر.ک .تث  !(٢٣ :٢١در عيسی ،عدالت و محبت خدا با ھم ادغام شده،
ِ
پذيرش و دسترسی می گردند!
" ، Luō .٣آزاد ساختن"
" Lutron ٣٫١بھايی که پرداخت شده است" )ر.ک .متی  ٢٨ :٢٠؛ مرقس  .(۴۵ :١٠اين ھا
ت
کالم پر قدرتی ھستند بگفتۀ خود عيسی ،که در مورد ھدف از آمدنش فرمود ،تا با پرداخ ِ
بدھـ ِی گناه که خود مديون نبود ،نجات دھندۀ جھان باشد )ر.ک .يوحنا .(٢٩ :١
" Lutroō ٣٫٢رھا کردن"
) (١برای فديۀ قوم اسراييل ،لوقا ٢١ :٢۴
) (٢تا خود را برای فديه و پاک ساختن يک ملت ،تقديم کند ،تيطس ١۴ :٢
جانشين بدون گناه باشد ١ ،پطر ١٩-١٨ :١
) (٣تا يک
ِ
" Lutrōsis ٣٫٣فديه ،نجات بخشيدن ،يا آزاد سازی"
) (١نبوت زکريا در باره عيسی ،لوقا ٦٨ :١
) (٢تمجيد حنا به خدا برای عيسی ،لوقا ٣٨ :٢
بھتر عيسی ،که يکبار تقديم شده ،عبر ١٢ :٩
قربانی
)(٣
ِ
ِ
Apolytrōsis .۴
 ۴٫١فديه در زمان »بازگشت ثانوی« )ر.ک .اعما (٢١-١٩ :٣
) (١لوقا ٢٨ :٢١
) (٢روميان ٢٣ :٨
) (٣افسسيان  ١۴ :١؛ ٣٠ :۴
) (۴عبرانيان ١۵ :٩
 ۴٫٢فديه با مرگ مسيح
) (١روميان ٢۴ :٣
) ١ (٢قرنتيان ٣٠ :١
) (٣افسسيان ٧ :١
) (۴کولسيان ١۴ :١
متن تيطس  (١۴ :٢که
متن بسيار مھمی است )ھمانن ِد ِ
) Antilytron .۵ر.ک ١ .تيمو  .(٦ :٢اين ِ
رھايی را با مرگِ جانشين شوندۀ عيسی بر صليب ،ارتباط می دھد .او قربانی يگانه و تنھا
قابل پذيرش است  -آن قربانی که برای "ھمه" جان می دھد )ر.ک .يوحنا  ٢٩ :١؛ :٣
قربانی ِ
ِ
١٧-١٦؛  ۴٢ :۴؛  ١تيمو  ۴ :٢؛  ١٠ :۴؛ تيطس  ١١ :٢؛  ٢پطر  ٩ :٣؛  ١يوحنا  ٢ :٢؛ :۴
.(١۴
ب .مفھوم الھياتی در عھد جديد اين معانی ضمنی را دارد:
 .١بشر بردۀ گناه است )ر.ک .يوحنا ٣۴ :٨؛ روم  ١٨-١٠ :٣؛ .(٢٣ :٦
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اسارت بشر در گناه بوسيلۀ شريعت عھد عتيق موسی آشکار شده است )ر.ک .غال  (٣و نيز در
سر کو ِه عيسی )ر.ک .متی  .(٧-۵طرز عمل انسان ھا محکوميت مرگ را نتيجه داده
موعظۀ ِ
است )ر.ک .کولس .(١۴ :٢
عيسی ،برۀ بی گناه خدا آمده ،بجای ما جان داده است )ر.ک .يوحنا  ٢٩ :١؛  ٢قرن  .٢١ :۵ما
از گناه خريداری شده ايم تا آنکه خدا را خدمت نماييم )ر.ک .روم .(٦
بطور ضمنی ،يَھّوه و عيسی ھر دو آن "خويشاوندان نزديک" ھستند که به جای ما عمل می کنند.
اين ادامه ای است از »استعاره ھای نسبت خانوادگی«  -به بيان ديگر ،پدر ،شوھر ،پسر ،برادر
يا خويشاوند نزديک.
ت قرون وسطايی( ،بلکه
فديه ،بھايی نبود که به شيطان پرداخته شد )به عبارت ديگر ،الھيا ِ
پای صليب ،صلح
مصالحۀ کالم خدا و عدالت خدا بود با محبت خدا و
تأمين کامل در مسيح .در ِ
ِ
دوباره برقرار گرديد ،سرکشی انسان ھا مورد عفو قرار گرفت ،و اکنون شباھت خدا در انسان
حال کار است!
بطور کامل ،در مشارک ِ
ت نزديک ،در ِ
ھنوز جنبۀ آينده ای برای فديه وجود دارد )ر.ک .روم  ٢٣ :٨؛ افس  ١۴ :١؛  ،(٣٠ :۴که شامل
بدن ھای پس از رستاخيز ما است و رابطۀ نزديک جسمانی با »سه اقنوم خدا«.

٢۵ :٣
" NASBکه خدا او را ...در مقابل چشم ھمه قرار داد"
" NKJVکه خدا او را ارائه نمود"
" NRSVکه خدا او را پيشنھاد نمود"
"خدا تقديم کرد"
TEV
"که بوسيلۀ خدا منصوب گرديد"
JB
اين »گـذشـتـۀ غـيــرمـعـيـن انـعـکاســی ]عملی که به خود فاعل بر ميگردد[ اِخـبــاری« است به اين معنی
که بوسيلۀ مرگِ مسيح ،خو ِد خدا ارادۀ قلبی و مقصودش را آشکار نمود )ر.ک .افس  .(٩ :١نقشۀ ابدی و فديه
کنندۀ خدا ،قربانی شدن عيسی را دربرداشت )ر.ک .اش ١٠ :۵٣؛ مکا  .(٨ :١٣به يادداشت در  ١١ :٩رجوع
نماييد.
اين واژه يونانی  endeixis) endeiknumaiر.ک (٢٦ ،٢۵ :٣ .سه مرتبه در روميان بکار رفته است
)ر.ک١۵ :٢ .؛  ٢٣ ، ١٧ :٩؛ ] LXXترجمه ھفتاد[ خروج  .(١٦ :٩معنی اساسی آن آشکار کردن يا به
نمايش گذاشتن است .خدا ميخواست بشريت ،ھدف و نقشه و نيکويی کامل او را که فديه کننده ھستند ،به
روشنی درک کند .اين چارچوب ،ديدگا ِه جھانی را بر پايۀ کتاب مقدس ارائه می کند:
 .١در مورد شخصيت خدا
 .٢در مورد کار مسيح
 .٣در مورد احتياج بشر
ھدف فديه کردن
 .۴در مورد
ِ
صحيح »مسيحيت« اھميت بسيار دارد .بعضی کلمات و
ک
خدا ميخواھد ما بفھميم! اين چارچوب برای در ِ
ِ
عبارات آن ابھام انگيز ھستند يا می توان آنھا را به چند معنی مختلف گرفت ،اما منظور کل آن بسيار واضح و
ب ھميشگی[ برای عھد جديد است.
ساده است .چارچوب اين متن ،از لحاظ علم الھی "ستارۀ شمال" ]جھت يا ِ

NASB

"بعنوان کفّارۀ با خون او"
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" NKJVتا بوسيلۀ خونش کفّاره باشد"
قربانی فديه ،بوسيلۀ خون او"
" NRSVبعنوان يک
ِ
گناھان مردمان گردد"
ش
TEV
ِ
"تا بوسيلۀ خونش ،او وسيلۀ بخش ِ
"جان خود را قربانی سازد تا مصالحه را حاصل کند"
JB
در دنيای يونانی -رومی ،اين واژه مفھومی را بھمراه داشت که دال بر تجديد رابطه مسالمت آميز ،از
طريق پرداخت بھايی ،با يکی از خدايان بود که قبالً با او ترک رابطه شده بود ،اما در »ترجمه ھفتاد« به اين
معنی بکار نرفته است .کاربر ِد آن در »ترجمۀ ھفتاد« و در عبر " ۵ :٩تخت رحمت" ترجمه شده است ،و آن
سرپوش صندقچۀ پيمان بود که در »مق ّدس ترين مکان« قرار داشت – جاييکه کفّاره بخاطر ملت ھا در» روز
ِ
کفّاره « فراھم ميشد )ر.ک .الو .(١٦
اين واژه را بايد طوری بکار بگيريم که کاھشی در انزجار خدا نسبت به گناه قائل نشده باشيم ،و در عين
حال نگرش مثبت و فديه کنندۀ خدا در مورد گناه کاران ،تأييد گردد .بحث خوبی در کتاب »يک انسان در
مسيح« نوشتۀ جيمز ستوارت ،صفحات  ٢٢۴-٢١۴ديده می شود .يکی از طرق انجام اين امر ،ترجمۀ واژه به
برای
کار خدا را در مسيح نشان دھد" :قربانی ای غضب را فرو می نشاند" يا "با اختيار
ِ
گونه ای است که ِ
دادن قربانی ای که غضب را فرو می نشاند".
ِ
بيان عبرانی درمورد برۀ پاک خدا است که به جای ديگران قربانی شده است )ر.ک.
طرز
او"،
خون
"با
ِ ِ
يوحنا  .(٢٩ :١برای درک کامل اين مفھوم ،الويان  ٧-١و نيز »روز کفاره« در فصل  ١٦بسيار اھميت
بجای گناه کار ،داده می شود )ر.ک .اش -١٣ :۵٢
زندگی عاری از گناھی است که
دارند .منظور از خون،
ِ
ِ
.(١٢ :۵٣
" از راه ايمان" درينجا دوباره فراين ِد بھره مند شدن از مرگِ جانشين شوندۀ عيسی ،که برای ھمه کس و
ھر کس در دسترس است ،ديده می شود )ر.ک١٧ :١ .؛ .(٣٠ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢۵ ، ٢٢ :٣
اين عبارت درين متون حذف شده است» :نسخۀ خطی باستانی الف« قرن پنجم که تماما ً با حروف درشت
نوشته شده است؛ )ھمچنين متن يونانی که کريسوستوم استفاده کرده است( و يک نسخۀ خطی قرن دوازدھم که
تماما ً با حروف درشت نوشته شده است  .MS (٢١٢٧) -اين عبارت در بقيۀ نسخه ھای يونانی باستانی
موجود است .بعضی از آنھا در کنار"ايمان" »حـرف تـعــريـف مـعـيــن« را استفاده کرده اند و بعضی نکرده
اند ،اما اين تأثيری در معنی ندارد ٣UBS .دخول آنرا در سطح ] Bدرجۀ ثانی[ محسوب می کند )با حدی
ترديد(.
" برای اثبات عدالت او" خدا بايد مطابق شخصيت و کالم خود عمل کند )ر.ک .مال  .(٦ :٣در عھد
عتيق ،کسی که گناه ميکند بايد بميرد )ر.ک .حز  .(٢٠ ، ۴ :١٨خدا فرمود گناه کار را تبرئه نمی کند )ر.ک.
خروج  .(٧ :٢٣محبت خدا نسبت به انسان سقوط کرده آنقدر عظيم است که حاضر شد جسم انسان بپوشد،
انسان سقوط کرده بميرد .محبت و عدالت در مسيح مالقات می کنند )ر.ک.
شريعت را به انجام رساند و بجای
ِ
آيه .(٢٦

NKJV،NASB
"او از گناھانی که پيشتر صورت گرفته بود ،چشم پوشيد"
NRSV
"در گذشته او بردبار بود و از گناھان مردم چشم پوشی کرد"
TEV
"در گذشته ،زمانيکه گناھان مجازات نمی شدند"
NJB
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واژۀ "چشم پوشيد" ] paresis ، [passed overاست ،که تنھا اينجا در عھد جديد بکار رفته است و ھرگز
"بخشيدن
يونانی آن برای
اللفظی
معنای تحت
در »ترجمه ھفتاد« ديده نمی شود .آباء يونانی و »جروم« آنرا به
ِ
ِ
ِ
ِ
بدھی" تلقی می کردند )ر.ک» .مولتون و ميليگان ،ص .(۴٩٣ .اما  ، pariēmiکه فِـعــ ِل مأخ ِذ آنست ،به
معنی "گذاشتن که چيزی از کنار بگذرد" يا "راحت گرفتن" ] [relaxاست )ر.ک .لوقا .(۴٢ :١١
پس سئوال اين است که آيا خدا با در نظر داشتن کار آيندۀ مسيح ،گناھان را در گذشته می بخشيد ،يا آيا او
صرفا ً از آنھا چشم پوشی می کرد چون می دانست مرگ مسيح مسئلۀ گناه را حل می کند؟ نتيجه يکی است.
ان گذشته ،حال و آيندۀ انسان ،بوسيلۀ قربانی مسيح انجام شده است.
اقدام الزم برای رفع گناھ ِ
عمل مسيح بود )ر.ک .اعمال  ٣٠ :١٧؛ روم :۴
فيض خدا در زمان گذشته بود ،که چشم به را ِه
کار
ِ
اين ِ
ِ
فيض می باشد )ر.ک .آيه  .(٢٦خدا گناه را کم اھميت نگرفت و نمی
 ١۵؛  (١٣ :۵و نيز کار کنونی و آيندۀ
ِ
نھايی سرکشی بشر ،که مانع مشارکت ابدی با خود خداست،
گيرد ،اما قربانی عيسی را بعنوان جبران کامل و
ِ
می پذيرد.
اشتقاق کلمات،
علم
 ٢٦ :٣کلمۀ "عدالت/نيکی مطلق/پارسايی" ] [righteousnessدر آيه  ٢۵از
ِ
لحاظ ِ
ِ
مرتبط است با واژه ھای "پارسا" ] [justو "پارسا کننده" ] [justifierدر آيه  .٢٦خواستۀ خدا اينست که
کامل ما
نيکی
شخصيت او بوسيلۀ ايمان به مسيح در زندگی ھای ايمانداران آشکار شود .عيسی،
ِ
ِ
کامل او و شباھت او
نيکی
] [righteousnessمی شود )ر.ک ٢ .قرن  (٢١ :۵اما ايمانداران نيز بايد به شکل
ِ
ِ
تبديل شوند )ر.ک .روم  .(٢٩ :٨به عنوان خاص در  ١٧ :١رجوع کنيد.
متن ) NASBبروز آمده(٣٠-٢٧ :٣ :
ت اعمال؟ خير ،بلکه طبق
 ٢٧پس جای باليدن کجاست؟ جايی برای آن نيست .برطبق چه نوع شريعتی؟ شريع ِ
ت ايمان ٢٨ .زيرا ما تأييد می کنيم که انسان به وسيلۀ ايمان ،جدا از اجرای اعمال شريعت ،کامالً نيک
شريع ِ
٢٩
آن غير
محسوب می شود.
يا خدا فقط خدای يھوديان است؟ مگر خدای غير يھوديان ھم نيست؟ البتّه از ِ
٣٠
س ايمان ،و نامختونان را از راه ايمان پارسا
يھوديان نيز ھست ،زيرا حقيقتاً خدايی که مختونان را بر اسا ِ
خواھد ساخت ،يکی است.
" ٢٧ :٣پس جای باليدن کجاست" ھمراه بودن »حرف تعريف« با "باليدن" ممکن است گويای افتخار
يھوديان باشد )ر.ک ١٧ :٢ .و  .(٢٣انجيل ما را فروتن می سازد .انسان سقوط کرده )يھوديان و غير
خاص »بخود باليدن« در ١٧ :٢
يھوديان( نمی توانند مشکل خود را حل کنند )ر.ک .افس  .(٩-٨ :٢به عنوان
ِ
رجوع کنيد.
" جايی برای آن نيست" ]" ["It is excludedاين واژه )] ekبيرون[ بعالوۀ ] kleiōبستن[( تنھا در
اينجا و در غال  ١٧ :۴بکار رفته است .معنی تحت اللفظی آن اينست" :در را قفل کردن بروی کسی يا چيزی
که بيرون است".
" طبق شريعت ايمان" پيمان جديد خدا در ارميا  ٣۴-٣١ :٣١بر اساس اعمال نيست ،بلکه توکل  /ايمان /
باور ) (pistisنسبت به شخصيت و وعده ھای بزرگوارانۀ او .مقصود از ھر دوی پيمان قديم و پيمان جديد
اين بود که انسان سقوط کرده را به شخصيت خدا متبدل کنند )نيک کامل( .پيمان قديم بوسيلۀ قانون ظاھری و
بيرونی ،پيمان جديد بوسيله قلب جديد )ر.ک .حز  .(٢٧-٢٦ :٣٦ھدف ھمان است!
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" ٢٨ :٣ما به يقين می دانيم که انسان به وسيلۀ ايمان ،جدا از اجرای اعمال شريعت کامالً نيک محسوب می
شود ".اين خالصۀ  ٢٦-٢١ :٣است و اشاره ای پيشاپيش است به فصل ھای ) ٨-۴ر.ک ٢ .تيمو  ٩ :١؛
تيطس  .(۵ :٣نجات ،ھديه رايگانی است بوسيلۀ ايمان به کار تکميل شدۀ عيسی )ر.ک٢۴ :٣ .؛  ١٧ ،١۵ :۵؛
بلوغ روحانی ،زندگی ای است که با تقديم ھمه چيز خود ،مطيع است ،خدمت می
٢٣ :٦؛ افس  .(٩-٨ :٢اما
ِ
کند ،و در پرستش است )غال  ،٦ :۵افس  ١٠ :٢؛ فيل  ١٢ :٢؛ و به يادداشت در  ۵ :١رجوع نماييد(.
 ٢٩ :٣مقصود خدا ھميشه اين بوده که انسان ھا را که به شباھت او ساخته شدند فديه کند )پيدا  ٢٦ :١؛ ١ :۵
؛  .(٦ :٩وعدۀ فديه کردن در پيدا  ١۵ :٣برای ھمگان است .او ابراھيم را به اين جھت انتخاب کرد تا دنيا را
انتخاب کند )ر.ک .پيدا ٣١ :١٢؛ خرو  ٦-۴ :١٩؛ يوحنا .(١٦ :٣
اين آيه ،مانند  ،٩ :٣ممکن است پرتوی باشد از تنش در کليسای روم بين رھبران يھودی ايماندار ،که شايد
ايماندار نتيجه شده ،که جانشين آنھا شده بودند.
پس از فرمان ِنرون ،روم را ترک کرده بودند ،با رھبران غير
ِ
فصل ھای  ١١-٩نيز ممکن است در مور ِد ھمين تنش باشند.
٣٠ :٣
" NASBزيرا حقيقتاً خدا يکی است"
" NKJVزيرا يک خدا ھست"
" NRSVزيرا خدا يکی است"
"خدا يکی است"
TEV
"زيرا تنھا يک خدا ھست"
JB
اين »جـمـلـۀ شـرطی نـوع اول« است که از ديدگاه نويسنده يا برای مقاصد ادبی او ،واقعيت فرض گرفته
می شود .اگر يکتا پرستی واقعيت است ،که ھست) ،ر.ک .خروج  ١٠ :٨؛  ١۴ :٩؛ تث  ٣٩ ، ٣۵ :۴؛ ۴ :٦؛
 ١سمو  ٢ :٢؛  ٢سمو  ٢٢ :٧؛  ٣٢ :٢٢؛  ١پاد  ٢٣ :٨؛ مزمور  ١٠ ،٨ :٨٦؛ اش  ١١ :۴٣؛ ٨ ،٦ :۴۴؛
٢٢-٢١ ،١٨ ،١۴ ،٧-٦ :۴۵؛ ٩ ،۵ :۴٦؛ ار ١١ :٢؛ ٧ :۵؛  ٦ :١٠؛  ،(٢٠ :١٦در آنصورت او بايد خدای
ھمه مردمان باشد.
س ايمان ...پارسا خواھد ساخت" کلمه يونانی "پارسا ساختن" ] [justifyاز ھمان
" او مختونان را بر اسا ِ
ريشۀ "نيکی مطلق" ] [righteousnessاست .به عنوان خاص در  ١٧ :١رجوع نماييد .برای رابطۀ درست
برای نجات می باشند )ر.ک.
با خدا تنھا يک راه وجود دارد )ر.ک .روم  .(٣٢-٣٠ :٩ايمان و توبه ،دو محک
ِ
دو
مرقس  ١۵ :١؛ اعمال ١٩ ،١٦ :٣؛ ٢١ :٢٠؛ به يادداشت در  ۵ :١رجوع نماييد( .اين در مورد ھر ِ
يھوديان و يونانيان مصداق دارد.
" بر اساس ايمان...از راه ايمان" عوامل مشابه آشکار بين اين دو بند ،وجود دارد» .حــروف
 ekو  diaبطور مترادف اينجا استفاده شده اند .منظور ،ھيچگونه تفاوتی نبوده است.

اضــافـه«

متن ) NASBبروز آمده(٣١ :٣ :
 ٣١آيا بدين سان شريعت را بوسيلۀ ايمان ،لغو ميکنيم؟ ھرگز چنين مباد! بالعکس ،ما شريعت را استوار
می سازيم.
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٣١ :٣
" NASBآيا بدين سان شريعت را بوسيلۀ ايمان ،لغو ميکنيم"
" NKJVآيا بدين سان شريعت را بوسيلۀ ايمان ،باطل می سازيم"
" NRSVآيا بدين سان شريعت را بوسيلۀ اين ايمان ،بی اعتبار می سازيم"
"آيا اين به آن معنی است که با اين ايمان ،شريعت را از ميان برميداريم"
TEV
"آيا مقصود ما اينست که ايمان ،شريعت را بيھوده ميسازد"
JB
عھد جديد ،عھد عتيق را به دو صورت متفاوت ارائه می کند:
 .١مکاشفۀ وحی شده است از طرف خدا که ھرگز زايل نخواھد شد )ر.ک .متی ١٩-١٧ :۵؛ روم ١٢ :٧
(١٦ ، ١۴ ،
 .٢کھنه و منسوخ شده است )ر.ک .عبر .(١٣ :٨
پولس واژۀ "لغو کردن" ] [nullifyرا حدا اقل بيست و پنج بار استفاده کرد .اين کلمه به چنين عبارات
ترجمه شده است" :لغو و باطل کردن"" ،سلب اقتدار نمودن" ،و "بی اثر گردانيدن" .به عنوان خاص در :٣
 ٣رجوع کنيد .برای پولس ،شريعت يک نگھبان بود )ر.ک .غال  (٢٣ :٣و يک آموختار )ر.ک .غال (٢۴ :٣
بود ،اما نمی توانست زندگی جاودان ببخشد )ر.ک .غال ١٩ ،١٦ :٢؛  .(١٩ :٣بر پايه اين ،انسان محکوم می
گردد )ر.ک .غال  ١٣ :٣؛ کولس  .(١۴ :٢شريعت موسی ھم بعنوان مکاشفه عمل ميکرد ،ھم يک آزمون
اخالقی ،ھمانطور که "درخت معرفت نيک و بد" چنين نقشی داشت.
روشن نيست منظور پولس از "شريعت" ] [the Lawچه بود:
اعمال کامالً نيکو در يھوديت
ب
 .١يک اسلو ِ
ِ
ايمانداران غير يھودی بايد بگذرانند تا به نجات در مسيح برسند )يھودی گراھا در
 .٢مرحله ای که
ِ
غالطيان(
 .٣محکی که ھمه انسان ھا طبق آن کوتاه آمده اند )ر.ک .روم ٢٠ :٣ – ١٨ :١؛  ٢۵-٧ :٧غال -١ :٣
.(٢٩
ت قبل ،اين عبارت چه معنی دارد؟ می تواند نشانگر
" ما شريعت را استوار می سازيم" در
پرتو عبار ِ
ِ
اينھا باشد:
 .١شريعت راھی برای رستگاری نبود بلکه راھنمای ممتد اخالقی بود
 .٢به آموزۀ "پارسا شدن بوسيلۀ ايمان" شھادت می داد  ٢١ :٣؛ ) ٣ :۴پيدا ٦ :١۵؛ مزمور ،٢-١ :٣٢
(١١-١٠
 .٣ضعف شريعت )سرکشی انسان ،ر.ک .روم  ٧؛ غال  (٣کامالً بوسيلۀ مرگ مسيح جبران شد۴-٣ :٨ ،
 .۴مقصود مکاشفه ،دو باره برقرار کردن شباھت خدا در انسان است
شريعت ،پس از نيکو ساختن کامل از لحاظ حقوقی ،راھنمايی برای نيکی حقيقی يا شباھت به مسيح می
گردد .به »عنوان خاص« ،ديدگاه ھای پولس از شريعت موسی در  ٩ :١٣رجوع کنيد.
پارادوکس ]واقعيات در ظاھر مغاير و در واقع ھمخوان[ شوکه کننده درين جا اينست که شريعت نتوانست
نيکی مطلق خدا را ]در بشر[ برقرار کند ،اما از طريق منسوخ شدن شريعت ،بوسيله ھديۀ فيض خدا توسط
ايمان ،فرد مسيحی ،زندگی نيکو و خدا پسندانه دارد .ھدف شريعت انجام شده است  -نه با اعمالی که انسان
خاص "استواری" در :۵
انجام داده ،بلکه با ھديه رايگان فيض خدا درمسيح! برای "بر قرار ساختن" به عنوان
ِ
 ٢مراجعه کنيد.
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ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير برای راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است قدم برداريم .شما ،کتاب مقدس ،و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
.١
.٢
.٣
.۴

روميان  ٣١-٢١ :٣را با بيان خود بصورت رئوس مطالب دربياوريد.
چرا خدا در زمان ھای گذشته از گناھان انسان چشم پوشی ميکرد )آيه (٢۵؟
چگونه ايماندار درعھد عتيق نجات می يافت )(٢۵ :٣؟
چگونه ايمان به مسيح شريعت را تأييد می کند )(٣١ :٣؟
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رومــيـــان فـــصــــل ۴
تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد
UBS4
ابراھيم به عنوان نمونه

١٢-١ :۴

NKJV
ابراھيم توسط ايمان پارسا
شمرده می شود

۴ - ١ :۴

NRSV

JB

TEV

ابراھيم توسط ايمان پارسا
شمرده می شود

ابراھيم به عنوان نمونه

ابراھيم توسط ايمان پارسا
شمرده می شود

٨-١ :۴

٨-١ :۴

٨-١ :۴
پارسا شدن پيش از ختنه

داوود ھمان واقعيت را
تجليل می کند
٨-۵ :۴
ابراھيم پيش از ختنه
شدن پارسا شمرده شد

١٢-٩ :۴

١٢-٩ :۴

١٢-٩ :۴

١٢-٩ :۴

تحقق وعده از طريق
ايمان

تحقق وعده از طريق
ايمان

نسل حقيقی ابراھيم

وعده خدا دريافت شد

با اطاعت از شريعت
پارسا نشده اند

٢۵-١٣ :۴

٢۵-١٣ :۴

١۵-١٣ :۴

١۵-١٣ :۴

١٧-١٣ :۴

٢۵-١٦ :۴

٢۵-١٦ :۴

ايمان ابراھيم يک الگوی
ايمان مسيحی است
٢۵-١٨ :۴

دوره مـطـا لـعــه ســوم )به صفحه  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب راھنمای تفسير ميباشد ،به اين معنا که خو ِد شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می
اين يک کتا ِ
باشيد .ھر يک از ما بايد در نوری که داريم ،گام برداريم .در امر تفسير ،شما ،کتاب مقدس و روح القدس
ھرسه دارای اولويت ھستيد .نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص نماييد .تقسيماتی را که از موضوع ھا
انجام داده ايد با پنج ترجمه فوق مقايسه کنيد .پاراگراف بندی امری الـھــامــی نيست ،اما بــرای درک مقـصــود
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نويسنده اصلی نقش کليدی دارد ،و قلب کار تفسير درھمين نکته نھفته است .ھر پاراگراف ،يک موضوع و
مطلقا ً يک موضوع دارد.
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
مفاھيم استنباط شده در متن
انسان سقوط کرده ،با خدا آشتی داده شده
الف .الھيات تکان دھنده پولس در  ٣١-٢١ :٣اظھار ميکرد که
ِ
است و اينکه اين ھديه ای رايگان و کامال مجزا از شريعت موسی است .اکنون پولس می خواھد
ثابت کند اين مطلب نوآوری نيست )ر.ک ٢١ :٣ .ب( و از عھد عتيق ،نمونه ھايی از ابراھيم و
داوود ارائه ميکند )ر.ک .آيات .(٨-٦
ب.

روميان باب  ۴شواھدی برای تعليم "کامالً نيک شمرده شدن بوسيله ايمان" می آورد که از شريعت
موسی در پيدايش تا تثنيه ،برگرفته شده اند .خالصۀ اين در  ٣١-٢١ :٣است .برای يک يھودی،
نقل قول از نوشته ھای موسی اھميت بسياری از لحاظ الھياتی داشت ،بخصوص اينکه در ارتباط با
ابراھيم باشد ،زيرا ابراھيم پدر ملت يھود به شمار می آمد .داوود به عنوان نمونه ای از ماشيح که
قرار بود بيايد تلقی می شد )ر.ک ٢ .سمو  .(٧دليل اين بحث می تواند تنش بين ايمانداران از زمينه
ھای يھودی و غير يھودی در روم باشد .امکان دارد رھبران مسيحی از زمينه يھود احساس می
کردند »نرون« )که تمامی مراسم يھودی را تعطيل و باطل کرده بود( آنھا را مجبور به ترک روم
ساخته بود .درين فاصله رھبران مسيحی غير يھودی جای آنھا را گرفته بودند .بازگشت گروه اول
اين اختالف نظر را ايجاد کرد که چه کسانی بايد در مقام رھبری باشند.

ج.

روميان باب  ۴نشان می دھد که
انسان سقوط کرده ،ھميشه بوسيله ايمان و توبه کردن در برابر خدا
ِ
نجات يافته است و اين به تناسب دي ِد روحانی او است )پيدا  ٦ :١۵؛ روم  .(٣ :۴در بسياری موارد
»معاھده جديد« )انجيل( تفاوت ھای عمده با »عھد قديم« ندارد )ر.ک .ارميا ٣۴ – ٣١ :٣١؛
حزقيال .(٣٨ – ٢٢ :٣٦

د.

نيکی مطلق ،تنھا برای پطريارخ ھا يا ملت اسرائيل نيست ،بلکه به روی
آوردن
اين را ِه بدست
ِ
ِ
ھمگان باز است .پولس درينجا با استفاده از نمونه ابراھيم ،دارد استدالل الھياتی خود را که در باب
 ٣غالطيان آغاز کرده بود ،تکميل می کند و توسعه می بخشد.
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مطـا لـعـه واژگان و عـبــا رات
متن ) NASBبه روز شده(٨-١ :۴ :
 ١پس بگوئيم ابراھيم چه چيز را يافته است  -او که بر حسب جسم ّجد ما است؟ زيرا اگر ابراھيم
بوسيله اعمال ،نيک شمرده شده بود ،چيزی داشت که به آن فخر کند ،اما نه در برابر خدا ٣ .زيرا کتاب
مقدس چه می گويد؟ "ابراھيم خدا را باور داشت ،و اين برای او پارسايی شمرده شد ۴ ".اما برای کسی که
کار می کند ،مزدش ھديه به حساب نمی آيد ،بلکه بعنوان آنچه حق اوست ۵ .اما برای آن که کاری نمی کند،
بلکه به » او « ايمان دارد که افراد خدا ناشناس را کامالً نيک می گرداند ،ايمان او بعنوان پارسايی به شمار
نيکی کامل را به
می آيد ٦ .ھمانطور که داوود نيز از برکت بر کسی سخن می گويد که خدا ،مجزا از اعمال،
ِ
حساب او می گذارد" ٧ :مبارک ھستند کسانی که نافرمانی آنھا از قانون بخشيده شده ،و گناھان آنھا پوشيده
گرديده است " ٨ ".خوشا به حال کسی که خداوند گناه او را به حساب نياورد".
٢

 " ١ :۴پس بگوئيم ابراھيم چه چيز را يافته است  -او که بر حسب جسم ّجد ما است" نام ابراھيم به معنی
"پدر جمعيت کثير" است )ر.ک .آيات  .(١٨ – ١٦نام اوليه او به معنای "پدر تجليل داده شده" بود.
فن ادبی که درين جا بکار رفته است "سخن اعتراض آميز" خوانده می شود )ر.ک ١ :۴ .؛  ١ :٦؛ ٧ :٧؛
 ٣١ :٨؛  .(٣٠ ،١۴ :٩دليل ذکر ابراھيم بعنوان نمونه )پيدا  ،(١١ :٢۵ – ٢٧ :١١می تواند يکی ازين حاالت
باشد ) (١از آنجا که يھوديان اصليت نژادی خود را بسيار شايسته می دانستند )ر.ک .متی ٩ :٣؛ يوحنا :٨
 (٣٩ ،٣٧ ،٣٣؛ ) (٢از آنجا که ايمان شخصی او نمونه ای است از الگوی معاھده )پيدا  (٦ :١۵؛ ) (٣ايمان
او بر اعطای شريعت به موسی تقدم داشت )ر.ک .خروج  (٢٠ – ١٩؛ يا ) (۴معملين دروغين از او استفاده
می کردند )بعنوان مثال يھودی گراھا ،ر.ک .غالطيان(.
" جسم" به عنوان خاص در  ٣ :١رجوع کنيد.
 " ٢ :۴اگر " اين يک »جـمـلــۀ شـرطــی نــوع اول« است )ر.ک .آ .ت .رابرتسون » ،تصاوير واژه ای«
جلد  ،۴ص  (٣۵٠که نويسنده  ،آنرا از ديدگاه خود يا برای مقصود ادبی خويش ،واقعيت فرض می گيرد .اين
نمونه خوبی از »جمله شرطی نوع اول« است زيرا در واقع نادرست است ،اما برای خاطر نشان کردن يک
نکته الھياتی استفاده شده است.
جوزف آ .فيتزماير ،در کتاب مقدس آنکـُـر ،جلد  ،٣٣ص  ،٣٧٢می گويد که اين می تواند »جمله شرطی
آميخته« باشد و قسمت اول آن »نوع دوم« و قسمت ثانی آن »نوع اول« باشد.
 " بوسيله اعمال ،نيک شمرده شده بود" اين نقطه متضاد "نيک شمرده شدن" بوسيلۀ ايمان به مسيح
است .اگر اين را ِه نجات بوسيلۀ کوشش انسانی ) (۴ :۴امکان ميداشت ،خدمت مسيح را غيرالزم می ساخت.
انسان سقوط کرده ،قادرنيست اعمالی را که در معاھدۀ او با خدا
اما ،عھد عتيق به وضوح نشان می دھد که
ِ
است ،انجام دھد .بنا براين ،عھد عتيق تبديل به لعنت و حکم مجازات مرگ می گردد )ر.ک .غال  ١٣ :٣؛
کولس .(١۴ :٢
دانشمندان الھيات يھود می دانستند که ابراھيم بر شريعت موسی مقدم بوده است ،اما اعتقاد آنان بر اين بود
که ابراھيم شريعت را پيش بينی کرده ،آنرا رعايت می نموده است )ر.ک ٢٠ :۴۴ Ecclesiasticus .و
١٩ :٦ Jubilees؛ (٢-١ :١۵
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 " چيزی داشت که به آن فخر کند" اين تِم در نوشته ھای پولس اغلب ديده می شود .زمينه او بعنوان يک
فريسی او را نسبت به اين مسئله حساس کرده بود )ر.ک٢٧ :٣ .؛  ١قرن  ٢٩ :١؛ افس  .(٩ – ٨ :٢به
عنوان خاص »به خود باليدن« در  ١٧ :٢رجوع نماييد.
٣ :۴
،NKJV ،NASB
" TEV ،NRSVابراھيم خدا را باور داشت"
"ابراھيم به خدا ايمان آورد"
JB
اين نقل قولی است از پيدا  .٦ :١۵پولس سه بار درين باب از آن استفاده می کند )ر.ک،(٢٢ ،٩ ، ٣ :۴ .
که اھميت اش را در برداشت الھياتی که پولس از نجات داشت ،نمايانگر می سازد .کلمۀ "ايمان" در عھد عتيق
به معانی "وفاداری ،پايبندی ،يا قابل اعتماد بودن" می بوده است ،و توصيفی از طبيعت خدا بوده ،نه طبيعت
ما" .ايمان" از کلمۀ عبری ) (emun, emunahمشتق شده است که به معنی "مطمئن بودن يا در حال ثبات"
ايمان نجات بخش ،شامل رضايت ذھنی )يک ِسری واقعيت ھا( ،سرسپردگی اِرادی )تصميم( ،زندگی
است.
ِ
اخالقی )شيوۀ زندگی( ،و از ھمه مھمتر در ارتباطی است که فرد با ديگری دارد )پذيرش يک شخص(.
ماشيح آينده نبود بلکه به وعدۀ خدا بود که فرزند و نسلی خواھد
ايمان ابراھيم به يک
بايد تأکيد شود که
ِ
ِ
برابر اين وعده،
العمل ابراھيم در
يافت )ر.ک .پيدا ٢ :١٢؛  ۵ – ٢ :١۵؛  ٨ – ۴ :١٧؛  .(١۴ :١٨عکس
ِ
ِ
اعتماد به خدا بود .او ھنوز در مورد اين وعده ،شک و مسائلی در ذھن داشت ،چون در واقع سيزده سال ديگر
ھم طول کشيد تا اين وعده به انجام برسد .ايمان ناکامل او ،با اينحال ،مورد قبول خدا قرار گرفت .خدا مايل
است با انسان ھايی کار کند که عيب ھايی دارند ولی او و وعده ھايش را با ايمان می پذيرند  -ھر چند که
ايمانشان به اندازۀ يک دانه خردل باشد) .ر.ک .متی (٢٠ :١٧
٢۴ ،٢٣ ،٢٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،۵ ،۴ ،٣ :۴
"اين برای او محسوب شد"
NRSV ،NASB
"اين به حساب او گذاشته شد"
NKJV
"زيرا خدا او را پذيرفت"
TEV
"اين ايمان مورد نظر قرار گرفت"
JB
ايمان ابراھيم به وعده ھای خدا اشاره دارد.
"اين" به
ِ
ب کسی
"محسوب شد" ) (logizomiaيک واژۀ حسابداری است به اين معنی" :نسبت داده شده يا به حسا ِ
ريخته شده" )ر.ک» .ترجمۀ ھفتاد« پيدا  ٦ :١۵؛ الو  ١٨ :٧؛  .(۴ :١٧ھمين واقعيت زيبا در  ٢قرن ٢١ :۵
و غال  ٦ :٣بيان شده است .امکان دارد که پولس ،پيدايش  ٦ :١۵و مزمور  ٢ :٣٢را آميخت زيرا ھر دوی
آنھا از واژۀ حسابداری "محسوب شد" استفاده کرده اند .آميختن متون به اين طرز ،يکی از اصول علم تفسير
بود که عالمين دينی يھود به کار می بردند.
کاربردی که در عھد عتيق از اين واژه در »ترجمه ھفتاد« آمده است ،به آن ّحد ،واژه حسابداری نيست
ب استعاره
بلکه واژه دفتر داری است و احتماال با "دفتر ھا" در دانيال  ١٠ :٧؛  ١ :١٢ارتباط دارد .اين دو کتا ِ
ای )يا ِد خدا(  ،عبارتند از:
ِ
ب کارھای کرده شده يا يادگاری« )ر.ک .مزمور  ٨ :۵٦؛  ١٦ :١٣٩؛ اش  ٦ :٦۵؛ مال ١٦ :٣
» .١کتا ِ
؛ مکا (١٣ – ١٢ :٢٠
» .٢کتاب حيات« )ر.ک .خروج  ٣٢ :٣٢؛ مزمور  ٢٨ :٦٩؛ اش  ٣ :۴؛ دان  ١ :١٢؛ لو  ٢٠ :١٠؛
فيل  ٣ :۴؛ عبر  ٢٣ :١٢؛ مکا  ۵ :٣؛  ٨ :١٣؛  ٨ :١٧؛  ١۵ :٢٠؛ .(٢٧ :٢١
کتابی که در آن خدا ،ايما ِن ابراھيم را به عنوان پارسايی رقم زد» ،کتاب حيات« می باشد.
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" ٢۵ ،٢٢ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٦ ،۵ ،٣ :۴به عنوان پارسايی" اين منعکس کننده واژه عھد عتيق " ِن ِی
بوريا برای اندازه گيری" ) (tsadakبود .اين تشبيھی بود که از کارھای ساختمانی برگرفته شده بود ،و در
ارتباط با شخصيت خدا بکار ميرفت .خدا راست و مستقيم است و تمامی انسان ھا در مقايسه با او کج و
مفھوم جايگاھی و قانونی )حقوقی( استفاده می شد ،با اين اميداواری که
نادرست ھستند .در عھد جديد اين در
ِ
پيشرفت انسان به سوی شيوۀ زندگی با مشخصات خدا پسندانه باشد .ھدف خدا برای يکايک مسيحيان اينست
که شخصيت او را داشته باشند ،يا به عبارت ديگر ،مثل مسيح باشند )ر.ک٢٩ – ٢٨ :٨ .؛ غال  .(١٩ :۴به
عنوان خاص در  ١٧ :١رجوع نماييد.
 ۵ :۴ذات و ماھيت ايمان اينست که به آن خدايی لبيک بگوئيم که خود را آشکار می سازد ،بدون اينکه پايۀ
اتکای ما بر کوشش شخصی مان يا شايستگی مان باشد .مقصود اين نيست که وقتی نجات می يابيم و روح
القدس در ما ساکن می شود ،شيوۀ زندگی ما مھم نباشد .ھدف مسيحيت تنھا به بھشت رفتن در زمان فوت
نيست ،بلکه اينکه در زندگی کنونی خود به شباھت مسيح درآييم .به وسيله کارھامان نيست که نجات يافته ايم،
و کامال نيک شمرده شده ايم يا جايگاه درست در برابر خدا يافته ايم ،بلکه فديه شده ايم تا اينکه کارھای نيک
انجام دھيم )ر.ک .افس  ٩ – ٨ :٢و ١٠؛ يعقوب و  ١يوحنا( .زندگی تغيير يافته و در حال تغيير ،گواه بر اين
است که شخص نجات يافته است .نيک شمرده شدن بايد به تقديس شدن منتھی گردد!
" ايمان دارد" به عنوان خاص در ذيل رجوع نماييد.
عنوان خاص :ايمان ) ] PISTISاسم[] PISTEUŌ ،فعل[] PISTOS ،صفت[(
الف .اين واژۀ بسيار مھمی در کتاب مقدس است )ر.ک .عبر  .(٦ ، ١ :١١ايمان موضوع موعظه ھای
اوليه عيسی مسيح می باشد )ر.ک .مر  .(١۵ :١مطابق معاھدۀ جديد ،حداقل
دو شرط ديگر الزامی است :توبه و ايمان )ر.ک ١۵ :١ .؛ اعمال  ١٩ ، ١٦ :٣؛ .(٢١ :٢٠
ب .ريشه شناسی آن
 .١واژۀ "ايمان" در عھد عتيق به معنی "وفاداری ،پايبندی ،يا قابل اعتماد بودن" می بوده است و
توصيفی از طبيعت خدا بوده ،نه طبيعت ما.
 .٢اين واژه از کلمۀ عبری ) (emun, emunahمشتق شده است که به معنی "مطمئن بودن يا در
ايمان نجات بخش ،شامل موافقت ذھنی )يک ِسری واقعيت ھا( ،زندگی
حال ثبات" است.
ِ
اخالقی )شيوۀ زندگی( ،و مھمتر از ھمه ،ارتباط فرد با ديگری )پذيرش يک شخص( و
سرسپردگی اِرادی نسبت به آن شخص است )تصميم(.
ج .کاربرد آن در عھد عتيق
ماشيح آينده نبود بلکه به وعدۀ خدا بود که فرزند و نسلی
ايمان ابراھيم به يک
بايد تأکيد شود که
ِ
ِ
العمل ابراھيم در
خواھد يافت )ر.ک .پيدا ٢ :١٢؛  ۵ – ٢ :١۵؛  ٨ – ۴ :١٧؛  .(١۴ :١٨عکس
ِ
برابر اين وعده ،اعتماد به خدا بود .او ھنوز در مورد اين وعده ،شک و مسائلی در ذھن داشت ،که
ِ
تحقق آن سيزده سال به طول کشيد .ايمان ناکامل او ،با اينحال ،مورد قبول خدا قرار گرفت .خدا
مايل است با انسان ھايی کار کند که عيب ھايی دارند اما به او و وعده ھای او ،با ايمان پاسخ مثبت
می دھند ،ھر چند که ايمانشان به اندازۀ يک دانه خردل باشد) .ر.ک .متی (٢٠ :١٧
کاربرد آن در عھد جديد
د.
کلمۀ "باور داشت" از کلمه يونانی ) (pisteuōمشتق شده است که ترجمه آن می تواند چنين باشد:
"باور"" ،ايمان" ،يا "توکل" .بعنوان مثال ،اين کلمه در وجه »اسم« در انجيل يوحنا نيامده است،
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ه.

اما وجه »فعل« آن اغلب استفاده شده است .در يوحنا  ٢۵ – ٢٣ :٢يقين نيست که آيا سرسپردگی
جمعيت نسبت به عيسی ناصری بعنوان مسيح ،واقعی است يا خير .نمونه ھای ديگر استفادۀ سطحی
از اين کلمۀ "باور" در يوحنا  ۵٩ – ٣١ :٨و اعمال  ٢۴ – ١٨ ،١٣ :٨می باشد .ايمان حقيقی
کتاب مقدسی ،فراتر از آن ايمان اوليه شخص است .پس از آن ،مراحل شاگردسازی بايد صورت
گيرد ) متی .(٣٢ – ٣١ ،٢٢ – ٢٠ :١٣
کاربر ِد آن با »حروف اضافه«
 eis .١به معنی "در" ] [intoاست .اين ساختار دستوری منحصر به فرد ،تأکيد می کند
ايمانداران ،به مسيح توکل کرده اند  /ايمان آورده اند.
 ١ -١در اسم او )يوحنا ١٢ :١؛ ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛  ١يوحنا (١٣ :۵
 ٢ -١در او )يوحنا ١١ :٢؛ ١٨ ، ١۵ :٣؛ ٣٩ :۴؛ ۴٠ :٦؛ ۴٨ ، ٣٩ ، ٣١ ، ۵ :٧؛
٣٠ :٨؛ ٣٦ :٩؛ ۴٢ :١٠؛  ۴٨ ، ۴۵ :١١؛  ۴٢ ، ٣٧ :١٧؛ متی ٦ :١٨؛ اعما
 ۴٣ :١٠؛ فيل  ٢٩ :١؛  ١پطر (٨ :١
 ٣ -١در »من« )يوحنا ٣۵ :٦؛ ٣٨ :٧؛ ٢٦ ، ٢۵ :١١؛ ۴٦ ، ۴۴ :١٢؛ ١٢ ،١ :١۴؛
٩ :١٦؛ (٢٠ :١٧
 ۴ -١در »پسر« )يوحنا ٣٦ :٣؛ ٣۵ :٩؛ ١يوحنا (١٠ :۵
 ۵ -١در عيسی )يوحنا ١١ :١٢؛ اعما ۴ :١٩؛ غال (١٦ :٢
 ٦ -١در »نور« )يوحنا (٣٦ :١٢
 ٧ -١در خدا )يوحنا (١ :١۴
 en .٢به معنی "در" ] [inاست ،مثل يوحنا ١۵ :٣؛ مرقس ١۵ :١؛ اعمال ١۴ :۵
 epi .٣به معنی " در" ] [inيا " بر" ] [uponاست ،مثل متی ۴٢ :٢٧؛ اعمال ۴٢ :٩؛ :١١
١٧؛ ٣١ :١٦؛ ١٩ :٢٢؛ روم ٢۴ ، ۵ :۴؛ ٣٣ :٩؛ ١١ :١٠؛  ١تيمو ١٦ :١؛ پطر ٦ :٢
» .۴مفعول غيرصحيح حقيقی« بدون »حـرف اضـافــه« مثل غال ٦ :٣؛ اعما ٨ :١٨؛ ٢۵ :٢٧؛
١يوحنا ٢٣ :٣؛ ١٠ :۵
 hoti .۵به معنی "ايمان به اينکه" :نشان می دھد ايمان در چه موردی است
قدوس خدا است )يوحنا (٦٩ :٦
 ١ -۵عيسی ،يگانۀ
ِ
 ٢ -۵عيسی" ،من ھستم" است )يوحنا (٢۴ :٨
 ٣ -۵عيسی در پدر است و پدر در اوست )يوحنا (٣٨ :١٠
 ۴ -۵عيسی ماشيح است )يوحنا ٢٧ :١١؛ (٣١ :٢٠
 ۵ -۵عيسی پسر خداست )يوحنا  ٢٧ :١١؛ (٣١ :٢٠
 ٦ -۵عيسی توسط پدر فرستاده شد )يوحنا ۴٢ :١١؛ (٢١ ،٨ :١٧
 ٧ -۵عيسی با پدر يک است )يوحنا (١١ -١٠ :١۴
 ٨ -۵عيسی از جانب پدر آمد )يوحنا (٣٠ ، ٢٧ :١٦
 ٩ -۵عيسی ھويت خود را با نام "من ھستم" که نام » پدر« در معاھده بود ،شناسانيد )يوحنا
٢۴ :٨؛ (١٩ :١٣
 ١٠ -۵ما با او خواھيم زيست )روم (٨ :٦
 ١١ -۵عيسی مسيح مرد و از مردگان برخاست )ا تسا (١۴ :۴
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" NKJV ،NASBايمان او"
"چنين ايمانی"
NRSV
"اين ايمان است"
JNB ،TEV
ايمان ابراھيم برای او نيکی مطلق محسوب شد .اين بر اساس اعمال ابراھيم نبود ،بلکه به خاطر طرز
برخورد او بود.
کلمۀ "محسوب شد" ھمچنين در مورد »فينحاس« در ] LXXترجمه ھفتاد[ در مزمور  ٣١ :١٠٦بکار
برده شده است که به اعداد  ١٣ – ١١ :٢۵رجوع دارد .در اين مورد ،محسوب شدن بر پايه اعمال فينحاس
بود ،اما در پيدا  ٦ :١۵در مورد ابراھيم اينطور نبود!
 " بلکه به » او « ايمان دارد که افراد خدا ناشناس را کامالً نيک می گرداند ،ايمان او بعنوان پارسايی
محسوب می گردد" اين واضحا ً با ابراھيم در آيه  ٣ھمسان است )پيدا  .(٦ :١۵نيکی مطلق ،ھديه خدا است ،نه
نتيجه انجام فرايض توسط انسان .به عنوان خاص در  ١٧ :١مراجعه کنيد.
" داوود" ھمانند ابراھيم که شخص کاملی نبود ،اما بوسيله ايمان وارد رابطه درست با خدا شده بود ،داوود
گناه کار نيز چنين بود )ر.ک .مزمور  ٣٢و  .(۵١خدا انسان سقوط کرده را دوست دارد و وقتی انسان ايمان خود
را در عمل به او نشان دھد )عھد عتيق( ،يا نسبت به پسر او نشان دھد )عھد جديد( ،با انسان کار ميکند )پيدا (٣
 " ٦ :۴مجزا از اعمال" پولس با قرار دادن اين عبارت درست پيش از نقل قولش از عھد عتيق ،آنرا تأکيد می
کند )ر.ک .مزمور  .(٢ – ١ :٣٢بوسيلۀ فيض خدا و با وساطت مسيح و بوسيلۀ ايمان شخصی فرد ،انسان از
رابطه صحيح با خدا برخوردار ميگردد ،اما اين امر با انجام فرايض دينی امکان ندارد.
 ٨-٧ :۴اين نقل قولس است از مزمور  .٢ – ١ :٣٢ھر دو فعل در آيه " ،٧بخشيده شده" و "پوشيده شده"،
»گـذشـتــه غـيـرمـعـيـن مـجــھــول« ھستند .خدا به طور ضمنی عامل است .آيه  ٨شامل "منفی در منفی" با تأکيد
است و ميگويد "تحت ھيچ شرايطی" نسبت نمی دھد ،محسوب نمی کند و در نظر گرفته نمی شود .به سه
»فـعــل« در اين نقل قول توجه کنيد ؛ ھمه آنھا به تبرئه گناه اشاره دارند.
 " ٧ :۴گناھان آنھا پوشيده گرديده است" اين نقل قولی است از مزمور  .١ :٣٢مفھوم "پوشاندن"  ،در جنبۀ
پوشاندن گناه ،چشمش به آن نمی افتاد )براون ،درايور،
کيش اسرائيل ،محوری و اساسی بود .خدا با
قربانی در
ِ
ِ
بريگز ،ص .(۴٩١ھمين مفھوم ،اگرچه کلمۀ ديگر عبری برای "پوشش" ) (capharاست ،در مراسم روز فديه
)پوشاندن( استفاده ميشد ،و خونی که بر "تخت رحمت" پاشيده ميشد ،گناھان قوم اسراييل را می پوشانيد .يک
استعاره کتاب مقدسی مربوط به اين ،پاک کردن يا برداشتن لکۀ گناه خود است.
" ٨ :۴خوشا به حال کسی که خداوند گناه او را به حساب نياورد" اين نقل قولی از مزمور  ٢ :٣٢است.
درينجا عبارات "محسوب کردن"" ،چيزی را به کسی نسبت دادن" يا "واريز به حساب شخص ديگر" به صورت
روحانی ايماندار نمی گذارد و برايش
بانکی
ب
منفی به کار برده شده اند .خدا گناه را )منفی در منفی( به حسا ِ
ِ
ِ
آنطورمحسوب نمی کند؛ او نيکی کامل را به حساب او می گذارد .اين بر اساس شخصيت پر فيض خدا وھديه و
آن حکمی است که اعالم نموده است ،نه بر اساس شايستگی ،دستاوردھا ،يا ارزش انسان!
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متن ) NASBبه روز شده(١٢-٩ :۴ :
 ٩آيا اين برکت تنھا برای ختنه شدگان است يا برای ختنه ناشدگان نيز؟ زيرا می گوييم " ،ايمان برای
ابراھيم به عنوان پارسايی به شمار آمد" ١٠ ".پس چگونه به شمار آمد؟ آيا در زمانيکه او ختنه شده بود ،يا
ختنه نشده بود؟ بعد از ختنه شدن نبود ،بلکه پيش از ختنه؛  ١١و او نشانه ختنه را يافت – ُمھر نيکی کامل
بخاطر ايمانی که پيش از ختنه داشت – تا او پدر ھمه کسانی باشد که بدون ختنه شدن ايمان دارند ،تا نيکی کامل
به حساب آنھا گذاشته شود ١٢ ،و پد ِر ختنه شدگان باشد ،برای آنانی که نه تنھا ختنه شده اند بلکه در اثر گام
ھای ايمان پدر ما ابراھيم پيروی می کنند ،ايمانی که او پيش از ختنه شدن داشت.

 ١٢-٩ :۴پولس احتماالً اين بحث ختنه را درينجا مطرح کرده زيرا يھودی گراھا لزوم ختنه را برای نجات
تأکيد می کردند )ر.ک .کتاب غالطيان و انجمن اورشليم در اعمال .(١۵
پولس که در مدارس ُعلمای دينی يھود به فراگيری تفسيرمتون مذھب ِی آنان از لحاظ فقھی و شرعی و
قضايی و ادبی پرداخته بود ،ميدانست که در پيدا  ٦ :١۵و مزمور  ٢ :٣٢ھمان »فـعــل« ديده می شود )ھر دو
در عبری و يونانی( .اين موضوع ،آيات مذکور کتاب مقدس را برای منظورھای الھياتی ،با ھم يکی می ساخته
است.
 ۴:٩سئوال در آيه  ٩انتظار دارد پاسخ آن " نخير" باشد .خدا ھمۀ مردم ،حتی غير يھوديان را از طريق
ايمان می پذيرد .پيدا  ٦ :١۵مجدداً نقل قول شده است .ابراھيم ،پدر ملت يھود ،پيش از آنکه ختنه شود کامالً
نيک محسوب شد.
 " ١١-۴:١٠نشانه ختنهُ ،مھر نيکی کامل بخاطر ايمان" پس از آنکه ابراھيم فراخوانده شد و کامالً نيک
ت معاھده به او داد )پيدا  .(١۴ – ٩ :١٧تمامی اقوام باستان در
محسوب گشت ،خدا ختنه را بعنوان عالم ِ
خاورنزديک ،ختنه می شدند  -به غير از فلسطينی ھا که يونانی االصل و اھل جزاير دريای اژه بودند .برای
ِ
آنھا ختنه ،مراسم پشت سر گذاشتن دوران پسربچگی و فرارسيدن به سن مردانگی بود .برای يھوديان ،اين نماد
مذھبی نشانگرعضويت در معاھده بود که در مورد فرزندان ذکور در روز ھشتم پس از تولد ،انجام می شد.
"عالمت" و " ُمــھــر" در اين آيه ھمسان ھستند و ھر دوی آنھا به ايمان ابراھيم اشاره دارند .ختنه عالمت
قابل رؤيت و بازگو کنندۀ آن کسی بود که ايمان به خدا را به عمل می رسانيد» .عبارت ِملکی« " ُمـھـر نيکی
کامل بخاطر ايمان" در آيه  ١٣تکرار شده است .ايمان ،نه ختنه ،کليدی بود تا خدای قدوس شخص را نيک
اعالم کند.
" ۴:١١تا او پدر ھمه کسانی باشد که بدون ختنه شدن ايمان دارند" کتاب روميان پس از کتاب غالطيان
نوشته شد .پولس کامالً آگاه بود که يھوديان بيشتر به اين موضوع ھا توکل می کردند (١) :اصل و نسب
نژادی شان )ر.ک .متی  ٩ :٣؛ يوحنا  (٣٩ ،٣٧ ،٣٣ :٨و ) (٢انجام تفاسير معاصر يھود از معاھده موسی
)» سنت شفاھی« يا سنت رھبران که بعد ھا نگاشته شد و » تلمود« نام گرفت( .بنابراين ،او از ابراھيم
ايمانداران ختنه نشده،
بعنوان پارادايم ]نمونه[ ھمه کسانی استفاده کرد که باور آنھا از روی ايمان است )پدر
ِ
ر.ک .غال .(٢٩ :٣
ُ " مـــھــر" به عنوان خاص ذيل رجوع کنيد.
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عنوان خاص :مـ ُـھـر
ً
ُمـھـر خدا در مکاشفه  ۴ :٩و  ١ :١۴و احتماال  ۴ :٢٢اشاره شده استُ .مــھــر شيطان در ١٦ :١٣؛ :١۴
 ٩و  ۴ :٢٠ذکر شده است .مـُھـر ممکن است روشی باستانی نشانگر اين موارد باشد:
 .١حقيقت )ر.ک .يوحنا (٣٣ :٣
 .٢مالکيت )ر.ک .يوحنا ٢٧ :٦؛ ٢تيمو ١٩ :٢؛ مکا (٣ – ٢ :٧
 .٣امنيت يا حمايت و محافظت )ر.ک .پيدا ١۵ :۴؛ متی ٦٦ :٢٧؛ روم ٢٨ :١۵؛ ٢قرن ٢٢ :١؛ افس
١٣ :١؛ (٣٠ :۴
 .۴ممکن است نيز نشانۀ واقعيت وعدۀ خدا در مورد يک ھديه باشد )ر.ک .روم  ١١ :۴و ١قرن .(٢ :٩
ھدف از اين ُمھر ،شناسايی کردن قوم خداست تا آنکه غضب خدا دامنگير آنھا نشودُ .مھر شيطان قوم او
را شناسايی می کند ،که مورد غضب خدا ھستند .در کتاب مکاشفه "جفا" )به عبارت ديگر  (thlipsisھميشه
از بی ايمانان است که ايمانداران را آزار و اذيت می رسانند ،در حاليکه غضب/خشم )به عبارت ديگر  orgēيا
 ( thumosھميشه داوری خدا در مورد بی ايمانان است تا توبه کنند و به ايمان به مسيح روی آورند .اين
ت داوری ،در لعنت ھا و برکت ھای معاھده در تثنيه  ٢٨ – ٢٧ديده می شود.
ھدف مثب ِ
عبارت "خدای زنده" ،آرايۀ ادبی در مورد عنوان » يھوه « است )ر.ک .خروج ١۴ :٣؛ مزمور ٢ :۴٢؛
٢ :٨۴؛ متی  .(١٦ :١٦ھمين آرايه ادبی اغلب در سوگندھای کتاب مقدس ديده ميشود" :ھمانطور که خداوند
زنده است".
" ١٢ :۴در اثر گام ھا ...پيرو" اين يک واژه نظامی بود ) (stoicheōو منظور از آن رژه سربازان در يک
صف بود )ر.ک .اعمال ٢۴ :٢١؛ غال ٢۵ :۵؛ ١٦ :٦؛ فيل  .(١٦ :٣پولس دراين آيه اشاره به يھوديانی
دارد که ايمان دارند )"پدر ختنه"( .ابراھيم پدر تمامی آنانی است که در عمل ،به خدا و وعده ھای او ايمان
دارند.
به خاطر »حرف تعريف« دوگانه ) (toisامکان دارد که اين جنبه دوم )"در اثر گام ھا...پيرو"( اين مفھوم
را اضافه می کند که ايمان بايد شيوۀ زندگی باشد )حال وصفی مجھول و در معنی معلوم( و نبايد تنھا يکبار
ايمان آوردن باشد .نجات ،رابطه دائمی است نه صرفا ً يک تصميم يا قصد آنی.
متن ) NASBبه روز شده(١۵-١٣ :۴ :
 ١٣زيرا وعده به ابراھيم يا به نسل او  -که او وارث جھان خواھد شد – از راه شريعت نبود بلکه از راه
نيکی کاملی بود که نتيجه ايمان است ١۴ .زيرا اگر آنانيکه شريعتی ھستند وارثين باشند ،ايمان باطل می
گردد و وعده بی اعتبار؛  ١۵زيرا شريعت به غضب می انجامد ،لکن جاييکه قانون نيست تجاوز از آن نيز
وجود ندارد.
" ١٣ :۴وعده به ابراھيم يا به نسل او" خدا به ابراھيم وعدۀ "سرزمين و ذريت" را داد )ر.ک– ١ :١٢ .
٣؛ ٦ – ١ :١۵؛ ٨ – ١ :١٧؛  .(١٨ – ١٧ :٢٢تمرکز عھد عتيق بر روی سرزمين )فلسطين( بود ،اما
قوم
تمرکز عھد جديد بر روی "ذريت" بود )عيسی ماشيح ،ر.ک .غال  ،(١٩ ، ١٦ :٣اما اينجا "ذريت" به ِ
ايمان اشاره دارد )ر.ک .غال  .(٢٩ :٣وعده ھای خدا ،پايۀ ايمان ھمۀ ايمانداران می باشند )ر.ک .غال ،١۴ :٣
٢٩ ،٢٢ ،٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧؛ ٢٨ :۴؛ عبر .(١٨ – ١٣ :۵
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" که او وارث جھان خواھد شد" اين گفتار که برای ھمگان است ،در پرتو پيدا ٣ :١٢؛ ١٨ :١٨؛ :٢٢
 ١٨و خروج  ٦ – ۵ :١٩بسيار مھم می باشد .خدا ابراھيم را فرا خواند تا او ھمه آدميان را فرا بخواند
)ر.ک .پيدا ٢٧ – ٢٦ :١؛  ! (١۵ :٣ابراھيم و نسل او مأموريت يافته بودند تا وسيله ای برای مکشوف شدن
ديگر اشاره به ملکوت خدا بر زمين است )ر.ک .متی .(١٠ :٦
خدا به تمام جھان باشند .اين شيوۀ
ِ
" از راه شريعت نبود" شريعت موسی ھنوز آشکار نشده بود .اين عبارت ابتدا به صورت جمله يونانی
ارائه شد تا اھميت آن خاطر نشان گردد .اين نکتۀ بسيار مھمی بود که تفاوت بين کوشش انسان و فيض الھی
را تأکيد می کند )ر.ک .(٣١ – ٢١ :٣ .فيض ،شريعت را بعنوان راه نجات ،منسوخ کرده است )ر.ک .عبر
 .(١٣ ،٧ :٨به عنوان خاص » ديدگاه ھای پولس از شريعت موسی« در  ٩ :١٣رجوع نماييد.
" ١۴ :۴اگر" اين »جمله شرطی نوع اول« است که از ديدگاه نويسنده ،يا برای مقاصد ادبی او ،واقعيت
فرض گرفته می شود .پولس ازين اظھار تکان دھنده برای استدالل منطقی خود استفاده می کرد .اين نمونه
خوبی از »جملۀ شرطی نوع اول« است که برای تأکيد امر بديھی بکار رفته است .اعتقاد او بر واقعيت اين
مطلب نبود ،اما از آن استفاده می کرد تا استدالل غلط و آشکار آن را نشان دھد )ر.ک .آيه .(٢
اشخاصی که از نژاد يھود ھستند و نشان قابل رؤيت ختنه را دارند قرار است وارثين جھان باشند ،اما آنانی
نشان حقيقی است نه ختنۀ جسمانی )ر.ک:٢ .
که به اراده و کالم خدا عمالً ايمان دارند وارثين ھستند .ايمان،
ِ
.(٢٩ – ٢٨

" NKJV ،NASBايمان باطل می گردد"
"ايمان بی اعتبار شده است"
NRSV
"ايمان انسان بی معنی است"
TEV
ِ
"ايمان بی مورد می گردد"
JB
اين »گذشته نقلی مجھول اخباری« کلمۀ  kenoōاست ،که وضعيت پايدار »فـعــل« يونانی قوی را تأکيد
می کند با اين معانی" :خالی کردن" " ،اثبات بی اساس بودن"  ،و حتی "جعل کردن و تقلب" )ر.ک ١ .قرن
 .(١٧ :١اين کلمه را نيز پولس درين آيات بکار می برد ١ :قرن ١٧ :١؛ ١۵ :٩؛  ٢قرن  ٣ :٩و فيل .٧ :٢

" وعده بی اعتبار ]می شود["
NASB
" وعده بی اثر می شود"
NKJV
"وعده باطل است"
NRSV
"وعده خدا بی ارزش است"
TEV
"وعده به ھيچ می ارزد"
JB
اين نيز »گـذشــتـه نـقـلـی مـجـھـول اخـبـاری« است ،و وضعيت پايدار »فـعـل« يونانی قوی را تأکيد می
کند با اين معانی" :خالی کردن"" ،منسوخ کردن" " ،به پايان آوردن"  ،و حتی "ويران و نابود کردن" .اين
کلمه را پولس در آيات ذيل به کار می برد :روم ٣١ ،٣ :٣؛ ٦ :٦؛ ٦ ، ٢ :٧؛  ١قرن  ٦ :٢؛ ٨ :١٣؛
 ٢٦ ، ٢۴ :١۵؛  ٢قرن  ٧ :٣؛ غال ۴ :۵؛  ٢تسا  .٨ :٢درين آيه ،ھمسانی واضح است .برای نجات ،دو
راه وجود ندارد .معاھده جديد که بر پايۀ فيض است ،معاھده قديم مبنی بر اعمال را باطل و بی اثر ساخته
است! به عنوان مخصوص» :باطل و بی اثر« در  ٣ :٣مراجعه نماييد.
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" ١۵ :۴شريعت...قانون" کاربرد اول اين کلمه» ،حرف تعريف« يونانی با خود دارد در حاليکه کاربرد دوم
آن ندارد .اگرچه جلب توجه بيش از حد به وقوع يا عدم وقوع »حرف تعريف" يونانی مسئله ساز است ،به
نظر می رسد درين مورد مؤثربوده ،نشان دھد پولس اين واژه را به دو مفھوم استفاده کرده بود (١) :شريعت
شفاھی« آن ،که بعضی يھوديان برای نجات خود به آن متکی بودند و ) (٢مفھوم قانون
موسی با »سنت
ِ
يھوديان "خودپارسا ِنگر" ميشد که پيرو اين و آن قوانين اخالقی يا
مفھوم وسيعتر ،شامل غير
بطورعام .اين
ِ
ِ
مراسم مذھبی از فرھنگ ھای مختلف بودند و احساس می کردند بر مبنای کردارشان مورد قبول الوھيت
ھستند.
" شريعت به غضب می انجامد" اين جملۀ شوکه کننده ای است )ر.ک٢٠ :٣ .؛ غال ١٣ – ١٠ :٣؛
کولس  .(١۴ :٢مقصود از شريعت موسی ھرگز اين نبود که راه نجات باشد )ر.ک .غال .(٢٩ – ٢٣ :٣
درک يا پذيرش اين موضوع می توانست برای ھر يھودی )يا قانون گرا( واقعيت بسيار مشکلی باشد ،اما مبنای
استدالل پولس ھمين است .به عنوان خاص  ٩ :١٣مراجعه کنيد.
 " لکن جاييکه قانون نيست تجاوز از آن نيز وجود ندارد" خدا آدميان را برای تنوير و درکی که به آنھا
داده شده ،جوابگو محسوب می کند .غيريھوديان طبق شريعت موسی که ھرگز از آن خبر نداشته اند ،داوری
نخواھند شد .آنھا نسبت به مکاشفه طبيعی جوابگو بودند )ر.ک٢٠ – ١٩ :١ .؛ .(١۵ – ١۴ :٢
ت
اين واقعيت در استدالل پولس در اين جا مورد بحث بيشتری قرار گرفته است .پيش از آنکه شريع ِ
موسی ،خدا را به وضوح آشکار سازد ،خدا نافرمانی ھای آدميان را به حساب نمی آورد )ر.ک٢۵ ،٢٠ :٣ .؛
١۵ :۴؛ ٢٠ ، ١٣ :۵؛ ٨ – ٧ ، ۵ :٧؛ اعمال ٣٠ :١٧؛  ١قرن .(۵٦ :١۵
متن ) NASBبه روز شده(٢۵-١٦ :۴ :
 ١٦از اين رو ]وعده[ بر اساس ايمان است ،تا مطابق فيض بوده ،برای تمامی نسل ]ابراھيم[ تضمين
گردد  -نه تنھا برای پيروان شريعت ،بلکه برای آنان نيز که پيرو ايمان ابراھيم اند که پدر ھمگی ما است -
) ١٧چنانکه نوشته شده است" ،تو را پدر ملل بسيار ساخته ام"( در برابر آن خدايی که به او ايمان آورد،
که مردگان را زنده می کند و آنچه وجود ندارد را به وجود فرا می خواند ١٨ .با اينکه ھيچ جايی برای اميد
نبود ،او ايمان آورد تا آنکه پدر ملل بسيار گردد ،مطابق آنچه گفته شده بود " :نسل تو چنين خواھند بود".
 ١٩بدون آنکه در ايمان سست گردد بدن خود را در نظر گرفت  -که در آن زمان مرده به حساب می آمد زيرا
او حدوداً صد ساله بود  -و نيز مردگی رحم سارا را؛  ٢٠ولی نسبت به وعده خدا در بی ايمانی متزلزل نشد
بلکه در ايمان قوی گشت و خدا را تجليل کرد ٢١ ،و کامال اطمينان داشت آنچه خدا وعده داده بود ،قادر به
انجام آن نيز بود ٢٢ .در نتيجه اين نيز برای او نيکی کامل شمرده شد ٢٣ .اما نه تنھا به خاطر او نوشته شد
که اين برای او محسوب گرديد ٢۴ ،بلکه بخاطر ما نيز که برای مان محسوب خواھد گرديد  -به عنوان
آنانيکه به » او« ايمان آورده ايم که عيسی خداوند ما را از مردگان برخيزانيد] ٢۵ ،او[ که به دليل گناھان ما
تسليم گرديد ،و برای نيک شمرده شدن ما برخيزانيده شد.
 ١٦ :۴اين خالصۀ زيبايی از استدالل پولس از آيه  ١۴می باشد (١) :انسان ھا بايد از طريق ايمان پاسخ
دھند؛ ) (٢اين پاسخ در برابر فيض خدا و وعدۀ اوست؛ ) (٣وعده برای تمامی نسل ابراھيم )يھودی و غير
يھود( که به ايمان خود عمل می کردند ،حتمی بود؛ و ) (۴ابراھيم »پارادايم« و نمونه ھمۀ اشخاص اھل ايمان
بود.
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" تضمين گردد" به عنوان خاص ذيل رجوع کنيد.
عنوان خاص :تضمين
اين واژه يونانی  bebaiosاست که سه معنی ضمنی دارد.
 .١آنچه يقين و قطعی است ،يا می توان به آن اتکاء کرد )ر.ک .روم ١٦ :۴؛  ٢قرن ٧ :١؛ عبر :٢
٢٠؛ ١۴ ،٦ :٣؛ ١٩ :٦؛  ٢پطر .(١٩ ، ١٠ :١
 .٢فرايندی که توسط آن شايستگی مورد اعتماد بودن چيزی ،مشخص يا اثبات می شود )ر.ک .روم :١۵
٨؛ عبر  ،٢ :٢ر.ک .لواو و نيدا » ،لغت نامه عھد جديد يونانی  -انگليسی«  ،جلد  ،١صفحات ٣۴٠
.(٦٧٠ ، ٣٧٧ ،
 .٣در پاپيروس ھا ]نسخه ھای خطی روی پوست درخت[ اين کلمه تبديل به واژه فنی برای ضمانت
قانونی گرديد )ر.ک .مولتون و ميليگان ،لغات عھد جديد يونانی ،صص (١٠٨ – ١٠٧
اين نقطۀ مقابل آيه  ١۴است .وعده ھای خدا قطعی ھستند!
" ھمه...ھمه" اشاره به تمامی ايمانداران است )يھودی و غير يھود(.
 ٢٣-١٧ :۴پولس مجدداً از ابراھيم برای نشان دادن اولويت ھا استفاده می کند ) (١پيشقدم شدن خدا در وعده
ھای فيض )معاھده( ؛ و ) (٢ملزوم بودن ايمان اوليه بشر و لبيک ايمان او بطور ھميشگی و مستمر )معاھده(.
طرف متفاوت می باشند.
)به يادداشت در  ۵ :١رجوع کنيد( .معاھدات ھميشه در مورد کردار دو
ِ
 " ١٧ :۴چنانکه نوشته شده است " ،پدر ملل بسيار" اين نقل قولی از پيدايش  ۵ :١٧است .ترجمه ھفتاد
) (LXXکلمۀ "غير يھوديان" را دارد .خدا ھميشه خواستار فديه کردن تمامی فرزندان آدم بوده است )ر.ک.
پيدا  - (١۵ :٣نه صرفا ً فرزندان ابراھيم .نام جديد ابرام که ابراھيم بود ،به معنی "پدر جمعيت کثير" است.
اکنون می دانيم اين نه تنھا شامل نسل جسمانی می شود ،بلکه نسل روحانی نيز.
جنسی احيا شدۀ ابراھيم و سارا
 " که مردگان را زنده می کند" در متن ،اين اشاره ای است به نيروی
ِ
)ر.ک .آيه .(١٩
 " آنچه وجود ندارد را به وجود فرا می خواند" در متن ،رجوع به بارداری سارا سر اسحاق است ،اما
نشانگر جنبه مھم ايمانی نيز می باشد )ر.ک .عبر .(١ :١١
١٨ :۴
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"با اينکه ھيچ جايی برای اميد نبود ،او ايمان آورد"
" او ھنگامی که اميدی نبود ،با اميدواری ايمان آورد"
"با اينکه دليلی برای اميد نبود ،او ايمان آورد"
"ابراھيم ايمان آورد و اميدوار شد ،حتی زمانيکه دليلی برای اميد داشتن نبود"
"اگرچه اميدی به نظر نمی رسيد ،او اميدوار شد و ايمان آورد"

عنوان خاص "اميد" در  ١٢ :١٢است .اين واژه حوزه معنايی وسيعی دارد .ھارولد کی .مولتون در
»واژه نامه تحليلی ويرايش شده يونانی« ،ص  ،١٣٣چند کاربرد را فھرست می کند.
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 .١معنی اساسی ،اميد )روم ۴ :۵؛ اعمال (١۵ :٢۴
 .٢آنچه اميد بدان داشته شده )ر.ک .روم ٢۴ :٨؛ غال (۵ :۵
 .٣بنيانگذار يا منبع )ر.ک .کولس  ٢٧ :١؛  ١تيمو (١ :١
 .۴اعتماد ،اطمينان )ر.ک ١ .پطر (٢١ :١
 .۵در امنيت به ھمراه يک تضمين )ر.ک .اعمال ٢٦ :٢؛ روم (٢٠ :٨
در اين متن اميد به دو معنی مختلف به کار رفته است .اميد به توانمندی و قدرت انسان )ر.ک .آيات – ١٩
 (٢١در تضاد با اميد به وعدۀ خدا )ر.ک .آيه .(١٧

" NKJV ،NASBنسل تو چنين خواھند بود"
"نسل تو به اين اندازه کثير خواھند بود"
NRSV
"نسل تو بسيار خواھند بود"
TEV
"نسل تو به کثرت ستارگان خواھند بود"
JB
اين نقل قولی از پيدا  ۵ :١۵است که يقين بودن وعدۀ خدا را به ابراھيم در مورد صاحب پسر شدن تأکيد
می کند )ر.ک .آيات  .(٢٢ – ١٩اين نکات را بياد داشته باشيد:
 .١اسحاق سيزده سال بعد از وعده به دنيا آمد
 .٢اسحاق پس از آنکه ابراھيم سعی کرد سارا را به ديگران بدھد متولد شد )دوبار ر.ک .پيدا – ١٠ :١٢
١٩؛ (٧ – ١ :٢٠
 .٣اسحاق پس از زمانی بدنيا آمد که ابراھيم صاحب پسری از حاجر ،کنيز مصری سارا ،شده بود )ر.ک.
پيدا .(١٦ – ١ :١٦
 .۴او بعد از آن به دنيا آمد که ھم سارا )ر.ک .پيدا  (١٢ :١٨و ھم ابراھيم) ،ر.ک .پيدا  (١٧ :١٧به وعده
خنديده بودند.
ً
ايمان کامل نداشتند! خدا را شکر که الزمۀ نجات ،ايمان کامل نيست بلکه صرفا ايمان داشتن به
آنھا
ِ
شخص درست )به شخص خدا ،در عھد عتيق و به پسر او ،در عھد جديد(.
 ٢٠ :۴در ابتدا ،ابراھيم وعده را کامالً متوجه نشد  -که فرزندش از سارا خواھد بود .حتی ايمان ابراھيم
کامل نبود .خدا ايمان ناکامل را می پذيرد و آنرا کامل می گرداند زيرا مردم ناکامل را دوست دارد!
 " در بی ايمانی متزلزل نشد" ھمين »فعل«  diakrinōتوسط عيسی در متی  ٢١ :٢١و مرقس ٢٣ :١١
بکار رفته است .عليرغم ھمه داليل جسمانی برای زير سئوال بردن سخن خدا )ر.ک .آيه  ، (١٩ابراھيم در
مقابل قوی گرديد.
دو »فعل« در آيه  ،٢٠ھر دو »گذشته غــيــرمـعـيـن مـجـھـول اخـبـاری« می باشند» .وجه مجھول«
گويای اينست که خدا عامل می باشد ،اما ابراھيم بايد اجازه ميداد قدرت خدا به او نيرو بخشد!
 " خدا را تجليل کرد" به عنوان خاص در  ٢٣ :٣رجوع کنيد.
٢١ :۴
NASB
NRSV ،NKJV
TEV

" کامالَ اطمينان داشت"
"کامالَ يقين داشت"
"کامالَ مطمئن بود"
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"با يقين کامل"
NJB
اين »گذشته غـيـرمـعـيـن مـجـھـول وصـفـی« می باشد ،و اطمينان کامل به چيزی )ر.ک .لوقا ١ :١؛
کولس  (١٢ :۴يا به کسی ) ر.ک ٢١ :۴ .؛  (۵ :١۴را می رساند» .اسم« در مورد اطمينان کامل در کولس
ت خدا ،به انسان توانايی می دھد مطابق ايمان
 ٢ :٢و  ١تسا  ۵ :١آمده است .اين اعتما ِد به اراده  ،کالم و قدر ِ
عمل کند.
 " آنچه خدا وعده داده بود ،قادر به انجام آن نيز بود" اين »کـامــل انـعـکاسـی ]عملی که به خود فاعل
برميگردد[ مـتــوسـط ]در ظاھر مجھول و در معنی معلوم[ اخـبــاری« است  ،به اين معنی که عملی از گذشته
ت بودن ]در حال حاضر[ درآمده است .ذات و ماھيت ايمان اينست که انسان به وعده ھای
تکميل يافته و به حال ِ
خدا و شخصيت او اعتماد کند )ر.ک٢۵ :١٦ .؛ افس ٢٠ :٣؛ يھودا  (٢۴نه به کوشش انسانی )ر.ک .اشعيا
 .(١١ :۵۵ايمان ،به خدای وعده ھا اعتماد ميکند )ر.ک .اشعيا  (١١ :۵۵وعده ھايی که او به انجام می رساند
)پيدا  ٣ – ١ :١٢و ٢١ – ١٢ ،٦ :١۵؛ حز .(٣٦ – ٢٢ :٣٦
 ٢٢ :۴اين »کنايه ای« است به پيدا ) ٦ :١۵ر.ک .آيه  ،(٣و نکته کليدی الھياتی در استدالل پولس است که
مطلق خود را به انسان ھای گناھکار می دھد.
نيکی
خدا چگونه
ِ
ِ
 ٢۵-٢٣ :۴اين آيات در يونانی يک جمله ھستند .به سير پيشروندۀ آنھا توجه نماييد:
 .١به خاطر ابراھيم ،آيه ٢٣
 .٢به خاطر ھمۀ ايمانداران  ،آيه ٢۴
 .٣به وسيلۀ برخيزاندن عيسی توسط خدا ،آيه ٢۴
 .۴عيسی برای گناه ما داده شد )ر.ک .يوحنا  ،(١٦ :٣عيسی برای گناھان ما برخيزانيده شد تا ما بخشيده
شويم )پارسا شمرده شدن( ،آيه ٢۵
 ٢۴ :۴ايمان ابراھيم ،الگو و سرمشق ھمه نسل ھای حقيقی او شد .ابراھيم گفتۀ خدا را در بارۀ پسر و نسلی
ايمانداران معاھده جديد ،باور
که خدا وعده داده بود ،باور داشت )به عنوان خاص در  ۵ :۴رجوع کنيد( .
ِ
انسان سقوط کرده است .کلمه "ذريت" ھم مفرد و
عيسی ماشيح ،محقق شدن تمامی وعده ھای خدا به
دارند که
ِ
ِ
ھم جمع است )پسری ،قومی(.
 برای "برخيزانيد" به يادداشت در  ١١ :٨مراجعه نماييد.
] " ٢۵ :۴عيسی[ که به دليل گناھان ما تسليم گرديد" اين واژۀ حقوقی بود به معنی "تسليم کردن برای
بيان شگرف »مسيح شناسی« از ترجمه ھفتاد ) (LXXاست که از اشعيا ١٢ – ١١ :۵٣
مجازات" .آيه ِ ،٢۵
بر گرفته شده است.
" برای نيک شمرده شدن ما برخيزانيده شد" دو عبارت آيه  ٢۵ھمسان ھستند )ھمان »حرف اضافه« و
ھر دو »گـذشـتـه غـيـر مـعـيـن مـجـھـول اخـبـاری« ھستند( .ترجمۀ فرانک استاگ )الھيات عھد جديد ،ص
" (٩٧به دليل گناھان ما تسليم گرديد و برخيزانيد شد تا آنکه ما پارسا شمرده شويم" بسيار قابل تقدير است .اين
تفسير ،آن دو جنبۀ کاربرد پولس از عبارت "پارسا شمردن" را در بر دارد (١) :جايگاه استدالل )حقوقی( و
) (٢يک زندگی خدا پسندانه و ھمانند زندگی عيسی مسيح! به عنوان خاص در  ١٧ :١رجوع نماييد.
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ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير برای راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است قدم برداريم .شما ،کتاب مقدس ،و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
.١
.٢
.٣

.۴
.۵

چرا اين بخش روميان اينقدر حائز اھميت است؟
چرا پولس از ابراھيم و داوود بعنوان مثال استفاده کرد؟
طبق کاربرد پولس ،کلمات کليدی ذيل را تعريف کنيد )نه طبق تعريف خودتان(
الف" .نيکی مطلق /پارسايی" ”“righteousness
ب" .محسوب شد" ”“reckoned
ج" .ايمان" ”“faith
"وعده" ”“ promise
د.
چرا ختنه اينقدر برای يھوديان مھم بود )آيات (١٢ – ٩؟
"ذريت" در آيات  ١٣و  ١٦به چه کسی اشاره ميکند؟
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رومــيـــان فصل ۵
تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد
UBS4

NKJV

نتايج پارسا شمردن

ايمان در مشکالت پيروز ميشود

١١ - ١ :۵

۵ - ١ :۵

NRSV
پی آم ِد پارسا شمردن

۵ - ١ :۵

TEV
آشتی با خدا

۵ – ١ :۵

JB
ايمان تضمين نجات است

١١ - ١ :۵

مسيح به جای ما

١١ - ٦ :۵

١١ - ٦ :۵

١١ – ٦ :۵

آدم و مسيح

مرگ از آدم ،حيات از مسيح

آدم و مسيح ،قياس و
تضاد

آدم و مسيح

آدم و عيسی مسيح

١۴ – ١٢ :۵

٢١ – ١٢ :۵

١۴ – ١٢ :۵

 ١۴ – ١٢ :۵ب

١۴ – ١٢ :۵

 ١۴ :۵ج تا ١٧
٢١ – ١۵ :۵

١٧ – ١۵ :۵
٢١ – ١٨ :۵

٢١ – ١۵ :۵
١٩ – ١٨ :۵
٢١ – ٢٠ :۵

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحه  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد ،به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب
اين کتا ِ
ّ
مقدس می باشيد .ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منور ساخته است .در امر تفسير،
شما ،کتاب مقدس و روح القدس اولويت داريد .نبايد خود را ازين حق محروم کرده ،آنرا به يک م ّفسر
واگذار کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص کنيد .تقسيماتی را که از موضوع ھا
انجام داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد .پاراگراف بندی ،وحی نشده است اما کليدی است برای درک
ب تفسير درين امر است .ھر پاراگراف ،يک موضوع و مطلقا ً يک موضوع
مقصود نويسندۀ اصلی ،و قل ِ
دارد.
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
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 .۴و غيره
مفاھيم استنباط شده در متن
محوری پولس در "پارسا شدن توسط
الف .آيات  ١١ – ١در يونانی يک جمله ھستند .اين آيات ،مفھوم
ِ
ايمان" را توسعه می دھند )ر.ک.(٢۵ :۴ – ٢١ :٣ .
ب .عنوان بندی ھای ممکنه برای آيات ١١ – ١
آيات ۵ – ١

آيات ٨ – ٦

آيات ١١ - ٩

مزايای نجات

مبنای نجات

يقين از نجات در آينده

تجربيات ذھنی واحساسی پارسا شدن

واقعيات عقالنی پارسا شمرده شدن

پارسا شمرده شدن
مردم شناسی

ج.

سير پيشروندۀ تقديس شدن
خداشناسی

يقين ازپارسا شمرده شدن در آينده
جالل يافتن
آخرت شناسی

آيات  ٢١ – ١٢بحثی است در مورد عيسی بعنوان آدم ثانی )ر.ک ١ .قرن – ۴۵ ،٢٢ – ٢١ :١۵
 ۴٩؛ فيل  (٨ – ٦ :٢و تأکيدی است بر عقايد الھياتی در مورد گنا ِه انفرادی و گناھکار بودن جمعی و
موضوع
پروراندن
شراکتی .شيوۀ پولس در
سقوط انسان )و سقوط خلقت( بخاطر آدم ،بسيار
ِ
ِ
ِ
منحصر به فرد بود و با عقايد رابی ھا ]عالمين دينی يھود[ تفاوت عمده داشت ،در حاليکه چشم انداز
ت بسيار داشت.
او در اينکه گناھکار بودن ،ھمگان را در بر می گيرد ،با آموزه ھای رابی ھا مطابق ِ
اين نشان می داد پولس به ھنگام وحی ،قادر به کاربرد يا ضميمه ساختن حقايقی بود که از غماالئيل
در زمان تحصيالتش در اورشليم آموخته بود )ر.ک .اعما .(٣ :٢٢
انجيلی پروتستانت در مورد گنا ِه اوليه در باب  ٣پيدايش ،بوسيله آگوستين و
آموزۀ اصالح گرانه
ِ
ً
کالوين پرورش و توسعه يافت .اين آموزه اساسا می گويد انسان ھا گناھکار زاده شده اند )شرارت
کامل( .مزمور  ۵ :۵١؛  ٣ :۵٨و ايوب  ١۴ :١۵؛  ۴ :٢۵معموالً بعنوان آيات استنادی از عھد
مقابل آن  -که انسان ھا از لحاظ اخالقی و روحانی ،مسئوليت
الھياتی
عتيق ذکر می شوند .جايگا ِه
ِ
ِ
فزاينده ای برای گزينه ھا و سرنوشت خود دارند  -توسط پالجيوس و آرمينيوس پرورش و توسعه
يافت .شواھدی برای ديدگاه آنھا در تثنيه  ، ٣٩ :١اشعيا  ، ١۵ :٧يونس  ، ١١ :۴يوحنا ، ۴١ :٩
 ،٢۴ ، ٢٢ :١۵اعمال  ٣٠ :١٧و روم  ١۵ :۴وجود دارد .نکتۀ اصلی اين جايگاه الھياتی آنست که
سن مسئوليت اخالقی ،بی گناه ھستند )رابی ھا اين ّ
کودکان تا ّ
سن را برای پسران ١٣ ،ساله و برای
دختران  ١٢ساله تعيين کرده بودند(.
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جايگاه ميانجيگرانه ای ھم ھست که ميگويد گرايش غريزی برای انجام شرارت ،و سن مسئوليت
ت ذاتی فرد است
اخالقی ،ھردو واقعيت دارند! شرارت نه تنھا ھمه را در بر می گيرد ،بلکه شرار ِ
که شاخ و برگ می گيرد و منجر به گناه می شود) ،زندگی که بيش از پيش از خدا دور می گردد(.
مسئله ،شرارت انسان نيست )ر.ک .پيدا  ١٣ ، ١٢-١١ ، ۵ :٦؛ روم  ،(٢٣ ، ١٨ – ٩ :٣بلکه
زمان ظھور آن – که آيا در بدو تولد است يا سالھا بعد.
د.

در مورد نتايج آيه  ١٢چند تئوری بوده است
ت خود ،گناه می کنند )پالجيوس(
 .١ھمه مردم می ميرند زيرا ھمگی به خواس ِ
 .٢گنا ِه آدم بر روی تمامی خلقت اثر گذاشت و در نتيجه ھمه می ميرند )آيات  ،١٩-١٨آگوستين(
 .٣در واقع اين احتماال ترکيبی است از گنا ِه اوليه و گنا ِه عمدی

ه.

مقايسۀ پولس در عبارت "ھمان گونه" که با آيه  ١٢آغاز شد تا آيه  ١٨پايان نمی گيرد .آيات – ١٣
 ١٧توضيحات توجيھی ھستند که مشخصۀ معمول نوشته ھای پولس است.

و.

ارائه پولس از انجيل را بياد داشته باشيد که  ٣٩ :٨ – ١٨ :١يک استدالل جامع و پيوسته است.
درک بخش ھای آن ،بايد تمامی آن را در نظر گرفت.
برای تفسير و
ِ

ح.

مارتين لوتر در مورد فصل  ۵چنين گفته است" :در سراسر کتاب مقدس به سختی می توان فصل
ديگری را يافت که بتواند با اين متن پيروزمندانه برابری کند".

مطالعه واژگان و عبارات
متن ) NASBبه روز شده(۵ - ١ :۵ :
ً
 ١بنابراين ،چون بوسيله ايمان کامال نيک شمرده شده ايم ،از طريق خداوندمان عيسی مسيح با خدا
رابطه صلح آميز داريم  ٢ما ھمچنين توسط او ،و از راه ايمان ،به فيضی دسترسی يافته ايم که در آن
پايداريم ،و به اميد جالل خدا فخر ميکنيم ٣ .و نه تنھا اين ،بلکه در سختی ھامان نيز فخر ميکنيم ،چون
ميدانيم سختی ھا بردباری به ثمر می آورد  ۴و بردباری ،شخصيت اثبات شده را ،و شخصيت اثبات شده ،اميد
را؛  ۵و اميد ،مأيوس نمی سازد ،زيرا محبت خدا به وسيلۀ روح القدس که به ما داده شد ،در دلھای ما ريخته
شده است.
" ١ :۵بنابراين" اين کلمه معموال نشانه ای بود برای ) (١اختصاری از استدالل الھياتی تا اين مرحله ؛ )(٢
نتايج بر مبنای اين ارائه الھياتی؛ و ) (٣ارائه يک واقعيت جديد )ر.ک ١ :۵ .؛  ١ :٨؛ .(١ :١٢
" چون بوسيله ايمان کامالً نيک شمرده شده ايم" اين »گـذشـتـه غـيـرمـعـيـن مـجـھـول وصـفـی« است ؛
خدا ايمانداران را کامالً نيک شناخته است .برای تأکيد ،آن در مبدأ جمله يونانی قرار گرفته است )آيات .(٢-١
به نظر می رسد در آيات  ١١-١ترتيب زمانی وجود دارد (١) :آيات  ، ۵ – ١تجربه کنونی ما از فيض؛ )(٢
کار تکميل شدۀ مسيح به جای ما؛ و ) (٣آيات  ،١١-٩اميد آينده ما و اطمينان نجات .به عنوان
آيات ِ ، ٨ -٦
بندی "ب" در » مفاھيم استنباط شده در متن « رجوع کنيد.
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زمينۀ عبارت "پارسا شده" درعھد عتيق )" ، (dikaioōکناره و لبۀ راست" يا "نی بوريا برای اندازه
گيری" بود .کاربرد اين کلمه بعد ھا بطور استعاره برای خو ِد خدا بود .به عنوان خاص "نيکی مطلق در :١
 ١٧رجوع نماييد .شخصيت خدا يعنی قدوسيت ،تنھا محک داوری است )ر.ک] LXX .ترجمه ھفتاد[ الويان
 ٢٢ :٢۴؛ و به لحاظ الھياتی در متی  .(۴٨ :۵به دليل مرگ قربانی وار و جانشين شونده عيسی ،ايمانداران،
جايگاه حقوقی )استداللی و منطقی( استواری در برابر خدا دارند )به يادداشت در  ٢ :۵رجوع کنيد( .منظور
درينجا بی تقصيری ايماندار نيست ،بلکه وضعيتی ھمانند عفو عمومی است .شخص ديگری تاوان و جريمه را
پرداخته است )ر.ک ٢ .قرن  .(٢١ :۵ايمانداران بخشوده اعالم شده اند )ر.ک .آيات  ٩و .(١٠
" بوسيلۀ ايمان" ايمان آن دستی است که ھديه خدا را می پذيرد )ر.ک .آيه ٢؛ روم  ١ :۴به بعد( .ايمان
به درجۀ سرسپردگی يا عزم ايماندار توجھی ندارد )ر.ک .متی  ،(٢٠ :١٧بلکه به شخصيت و وعده ھای خدا
چشم دوخته است )ر.ک .افس  .(٩-٨ :٢کلمۀ عھد عتيق برای "ايمان" در اصل به کسی اشاره ميکرد که به
حالت استوار ايستاده است .بعد ھا در استعاره به کسی اطالق می شد که وفادار و قابل اعتماد بود و می شد
تمرکز ايمان ،بر روی وفاداری يا قابل اعتماد بودن ما نيست ،بلکه بر روی ھمين صفات
رويش حساب کرد.
ِ
در خدا است .به عنوان خاص ايمان در  ۵ :۴رجوع نماييد.
" رابطۀ صلح آميز داريم" تفاوتی در ميان نسخه ھای خطی يونانی درين جا وجود دارد .اين »فـعـل« يا
»حـال مـتـعـدی الـتـزامــی« ) ، (echōmenيا »حـال مـتـعـدی اخـبـاری« ) (echomenاست .ھمين ابھام
دستوری در آيات  ٢ ،١و  ٣ديده می شود .به نظر می رسد نسخه ھای خطی باستانی يونانی از »وجـه
الـتــزامـی« حمايت کنند ) ر.ک .نسخه ھای خطی א*  .(D ،C ، B* ،A ،اگر »وجـه الـتــزامـــی« باشد ،بايد
اينطور ترجمه شود" :بياييد در برخورداری از صلح ادامه دھيم" يا " به برخورداری از صلح ادامه دھيم".
اگر » اخباری« است ،ترجمه اش در آنصورت "صلح داريم" می باشد .چارچوب آيات  ١١-١تشويق برای
کاری نيست ،بلکه اعالم آنچيزی است که ايمانداران ھستند و بوسيلۀ مسيح دارند .ازين رو ،احتماال اين فعل
»حــال مـتـعـدی اخـبــاری« "صلح داريم" است UBS4 .اين گزينه را در درجه "الف" )يقين( قرار ميدھد.
بسياری از نسخه ھای يونانی باستانی ما به اين طريق نوشته شدند که يکنفر متن را می خوانده است و چند
نفر ديگر می نوشتند )نسخه برداری( .کلماتی که يکسان تلفظ می شدند اغلب اشتباه گرفته می شدند .درين جا
معمول نويسنده ،به گزينه ھا در ترجمه ياری می دھند.
ب متن ،و گاه شيوۀ نوشتار و واژه ھای
است که چارچو ِ
ِ
" صلح" به عنوان خاص ذيل رجوع کنيد.
عنوان خاص :صلح ]آرامش[
بستن چيزی که شکسته بوده" )ر.ک .يوحنا  ٢٧ :١۴؛
اين کلمۀ يونانی در اصل معنی اش اين بود" :به ھم
ِ
 ٣٣ :١٦؛ فيل  .(٧ :۴عھد جديد به سه نوع در مورد صلح صحبت می کند:
صلح ما با خدا بوسيلۀ مسيح )ر.ک .کولس (٢٠ :١
 .١جنبۀ منطقی
ِ
 .٢جنبۀ ذھنی و احساسی رابطۀ درست ما با خدا )ر.ک .يوحنا  ٢٧ :١۴؛  ٣٣ :١٦؛ فيل (٧ :۴
 .٣اينکه خدا ،توسط مسيح ،ايمانداران يھودی و غير يھودی را با يکديگر در بدنی جديد متحد ساخته است
)ر.ک .افس  ١٧ – ١۴ :٢؛ کولس  .(١۵ :٣ھنگامی که با خدا وارد صلح می شويم ،اين رابطه بايد
به صلح با ديگران بيانجامد! رابطۀ عمودی )با خدا( بايد افقی )با مردم( نيز باشد.
» کتاب راھنمای مترجم در مورد نامه پولس به روميان« ،اثر نيومن و نيدا  ،ص  ،٩٢اشارۀ قابل توجھی
در مورد "صلح" دارد:
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"ھم در عھد عتيق و ھم در عھد جديد ،کلمه صلح ]آرامش[ دارای معنی بسيار گسترده است .اساسا ً
معنی آن ،وضع خوب و مطلوب زندگی شخص است ؛ اين کلمه را يھوديان حتی برای سالم گفتن استفاده
می کردند ،و دارای معنی چنان عميقی بود که يھوديان آنرا برای توصيف نجات بوسيلۀ ماشيح نيز به کار
می بردند .به اين دليل ،اوقاتی ھست که آن تقريبا ً مترادف با عبارتی استفاده می شود که گويای "در
ارتباط درست با خدا بودن" است .درينجا به نظر می رسد کاربرد اين واژه در توصيف رابطه ھماھنگی
که بين خدا و انسان برقرار شده است می باشد ،براين مبنا که خدا رابطۀ انسان را با خود تصحيح و درست
کرده است" )ص (٩٢
" از طريق خداوندمان عيسی مسيح با خدا" عيسی عاملی است که صلح را با خدا به ھمراه مياورد.
عيسی تنھا راه صلح با خدا است )ر.ک .يوحنا  ٨ – ٧ :١٠؛  ٦ :١۴؛ اعما  ١٢ :۴؛  ١تيمو  .(۵ :٢برای
واژه ھا در عنوان عيسی مسيح ،به يادداشت ھا در  ۴ :١رجوع کنيد.
 " ٢ :۵دسترسی يافته ايم" اين »کـامـل مـتـعــدی اخـبــاری« است ؛ به عملی در گذشته رجوع دارد که به
ت بودن" است .کلمۀ "دسترسی" به صورت تحت اللفظی به معنی
انجام رسيده است و نتيجۀ کنونی آن "وضعي ِ
"دسترسی و دستيابی" يا "پذيرفته شدن" )  prosagōgeر.ک .افس  ١٨ :٢؛  (١٢ :٣بود .بعدھا در
استعاره ،اين کاربردھا را داشت (١) :شخصا ً به درباريان معرفی شدن يا ) (٢به سالمت به بندرگاه آورده
شدن.
اين عبارت در نسخه ھای خطی يونانی تفاوت ھايی دارد .بعضی نسخه ھای باستانی "بوسيلۀ ايمان" را
اضافه می کردند )ر.ک*,2 .א  C ،و بعضی نسخه ھای التينی قديم ،ولگيت ،سريانی و قبطی( .نسخه ھای
خطی ديگر »حرف اضافه ای« به "بوسيلۀ ايمان" اضافه ميکنند )ر.ک1 .א  ،A ،و بعضی نسخه ھای
ولگيت( .ا ّما نسخه ھای خطی آنشيال ]تنھا با حروف درشت[  ، F ، D ، Bو  ، Gآنرا کامالً حذف کرده
اند .به نظر می رسد کاتبان صرفا ً تشابھات  ١ :۵و ) ١٦ :۴دو بار(  ،١٩ ،و  ٢٠را گنجانده و پُر کرده اند.
"بوسيله ايمان" ،مضمونی است که پولس مکرّراً بکار می برد!
" به فيضی" اين کلمۀ ) (charisبه معنی آن محبت خداست که مستحق اش نيستيم ،از ما ھيچ انتظاری
در مقابل ندارد ،و شايسته آن نمی باشيم )ر.ک .افس  .(٩ - ۴ :٢اين محبت به وضوح در مرگ مسيح به جای
انسان ھای گناھکار ،ديده می شود )ر.ک .آيه .(٨
" که در آن پايداريم" اين يک »کـامـل مـتـعــدی اخـبــاری« ديگر است ،با اين معنی تحت اللفظی:
"پايداريم و به پايداری ادامه خواھيم داد " .اين جايگا ِه الھياتی ايمانداران را در مسيح ،و تعھد آنھا را به باقی
پارادوکس الھياتی ]دو واقعيت ظاھراً متضاد و در واقع
ماندن در ايمان نشان می دھد ،که ترکيبی است از
ِ
ِ
ھمخوان و يگانه[ -١ :حاکميت خدا )ر.ک ١ .قرن  (١ ١۵و  -٢ارادۀ آزاد بشر )ر.ک .افس ، ١٣ ، ١١ :٦
.(١۴
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عنوان خاص :ايستادن ] پايداری[
اين کلمۀ معمول ،درعھد جديد به چند معنی الھياتی به کار رفته است
 .١برقرار ساختن
 ١-١شريعت عھد عتيق ،روم ٣١ :٣
 ٢-١پارسايی خو ِد شخص ،روم ٣ :١٠
 ٣-١معاھدۀ جديد ،عبر ٩ :١٠
 ۴-١مأموريت ٢ ،قرن ١ :١٣
 ۵-١حقيقت خدا ٢ ،تيمو ١٩ :٢
 .٢مقاومت در برابر روحانيت
 ١-٢شرير ،افس ١١ :٦
 ٢-٢روز داوری ،مکا ١٧ :٦
 .٣مقاومت بوسيلۀ ايستادگی و پابرجايی
 ١-٣استعارۀ نظامی ،افس ١۴ :٦
 ٢-٣استعارۀ مدنی ،روم ۴ :١۴
 .۴جايگاه در واقعيت ،يوحنا ۴۴ :٨
 .۵جايگاه در فيض
 ١-۵روم ٢ :۵
 ١ ٢-۵قرن ١ :١۵
 ١ ٣-۵پطر ١٢ :۵
 .٦جايگاه در ايمان
 ١-٦روم ٢٠ :١١
 ١ ٢-٦قرن ٣٧ :٧
 ١ ٣-٦قرن ١ :١۵
 ٢ ۴-٦قرن ٢۴ :١
 .٧جايگاه خودبينی و تکبر ١ ،قرن ١٢ :١٠
تبيين فيض و رحمت خدای حاکم بر پايه معاھده است ،و ھم اين واقعيت که ايمانداران بايد به
اين کلمه ،ھم
ِ
آن لبيک بگويند و با ايمان به آن بچسبند! ھر دو ،حقايق کتب مقدسی ھستند .بايد به ھر دوی آنھا معتقد بود!
)(HISTĒMI

" فخر می کنيم" شکل دستوری عبارت مذکور می تواند اين حاالت باشد )» (١حـال انـعـکاسـی ]عملی
که به خود فاعل برميگردد[ مـتـوسـط )در ظاھر مجھول و در معنی معلوم( اخـبــاری« "فخر می کنيم" يا )(٢
» حـال انـعـکاسـی ]عملی که به خود فاعل برميگردد[ مـتـوسـط )در ظاھر مجھول و در معنی معلوم(
الـتــزامــی« "بياييد فخر کنيم ".دانشوران دو نظر مخالف در مورد اين گزينه ھا دارند .اگر کلمۀ "داريم" در
آيه » ١اخـبـاری« فرض شود ،آن موقع ترجمه تا آيه  ٣بايد ھمخوان باشد.
ريشۀ کلمۀ "فخر ) ، "(exultکلمۀ "فخر کردن" ) (boastingاست  .JB ،NRSV -به عنوان خاص در
 ١٧ :٢رجوع کنيد .ايمانداران به خود فخر نمی کنند )ر.ک (٢٧: ٣ .بلکه به آنچه خداوند برايشان انجام داده
است )ر.ک .ار  .(٢۴ – ٢٣ :٩ھمين ريشۀ يونانی در آيات  ٣و  ١١تکرار شده است.
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 " به اميد " پولس اغلب اين کلمه را به چند معنی مختلف اما مرتبط به کار می برد .به يادداشت در :۴
باور ايماندار بود .تبيين اين می تواند جالل ،حيات
رسيدن
 ١٨رجوع کنيد .اين اغلب در ارتباط با به انجام
ِ
ِ
جاودان ،نجات نھايی ،بازگشت دوباره يا غيره باشد .به انجام
رسيدن آن امری يقين است ،اما زمان آن در آينده
ِ
است و مشخص نمی باشد .اين کلمه اغلب به "ايمان" و "محبت" ارتباط داده شده است )ر.ک ١ .قرن ١٣ :١٣
؛ غال  ٦ – ۵ :۵؛ افس  ۵ – ٢ :۴؛  ١تسا  ٣ :١؛  .(٨ :۵فھرست ذيل تعدادی از کاربردھای پولس است.
 .١بازگشت دوباره ،غال ۵ :۵؛ افس  ١٨ :١؛ تيطس ١٣ :٢
 .٢عيسی اميد ما است ١ ،تيمو ١ :١
 .٣ايماندار در حضور خدا ارائه خواھد شد ،کولس  ٢٣- ٢٢ :١؛  ١تسا ١٩ :٢
 .۴اميد در آسمان نھاده خواھد شد ،کولس ۵ :١
 .۵نجات نھايی ،کولس ١٣ :۴
 .٦جالل خدا ،روم ٢ :۵؛  ٢قرن  ١٢ :٣؛ کولس ٢٧ :١
 .٧اطمينان از نجات ١ ،تسا ٩ - ٨ :۵
 .٨حيات جاودان ،تيطس  ٢ :١؛ ٧ :٣
 .٩نتايج بالغ شدن در مسيحيت ،روم ۵ - ٢ :۵
.١٠فديه تمامی خلقت ،روم ٢٢ - ٢٠ :٨
.١١عنوانی برای خدا١٣ :١۵ ،
.١٢به انجام رسيدن فرزند خواندگی  ،روم ٢۵ - ٢٣ :٨
.١٣عھد عتيق بعنوان راھنمای ايمانداران عھد جديد ،روم ۴ :١۵
اصطالح عھد عتيق برای حضور شخصی خدا است .اين اشاره بود به
" جالل خدا" اين عبارت يک
ِ
کامل حاصله از ايمان  -نيکی کاملی که عيسی در»روز قيامت« فراھم
نيکی
جايگاه ايماندار در برابر خدا ،با
ِ
ِ
خواھد کرد )ر.ک ٢ .قرن  .(٢١ :۵کلمه الھياتی "جالل يافتن" اغلب به اين موضوع اطالق می شود )ر.ک.
ت عيسی ،شريک می گردند )ر.ک ١ .يوحنا  ٢ :٣؛  ٢پطر :١
آيات  ١٠ – ٩؛  .(٣٠ :٨ايمانداران در شباھ ِ
 .(۴به عنوان خاص »جالل« در  ٢٣ :٣رجوع نماييد.
٣ :۵
"و نه تنھا اين ،بلکه"
NASB
"و نه تنھا آن ،بلکه"
NKJV
"و نه تنھا آن ،بلکه"
NRSV
 حذف شده -TEV
"نه تنھا آن"
NJB
ب کلمات را چند بار به کار می برد )ر.ک١١ ، ٣ :۵ .؛ ٢٣ :٨؛  ١٠ :٩و  ٢قرن (١٩ :٨
پولس اين ترکي ِ

NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"در سختیھامان نيز فخر می کنيم"
"در سختی ھا نيز فخر می کنيم"
"در رنجھامان نيز مباھات می کنيم"
"در زحماتمان نيز مباھات می کنيم"
"بيائيد تا در مشـقـاتمان نيز فخر کنيم"
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اگر جھان از عيسی تنفر داشته است ،از پيروان او نيز تنفر خواھد داشت )ر.ک .متی ٢٢ :١٠؛ ٩ :٢۴؛
يو  .(٢١ – ١٨ :١۵عيسی از لحاظ انسانی ،بوسيله مشقات خود بلوغ يافت )ر.ک .عبر  .(٨ :۵رنج کشيدن،
نيکی کامل را ايجاد ميکند که نقشۀ خدا برای ھر يک از ايمانداران است )ر.ک١٩ – ١٧ :٨ .؛ اعما ٢٢ :١۴؛
يعقو ۴ – ٢ :١؛  ١پطر .(١٩ – ١٢ :۴
" می دانيم" اين »کـامـل وصـفـی« از ” “oidaاست که در شکل» ،کـامـل« است ،اما به عنوان »زمان
حال« عمل می کند .درک ايمانداران از حقايق انجيل در تعامل شان با رنج و مشقات ،به آنھا اجازه ميدھد با
شادی و اطمينانی با زندگی روبرو شوند که دستخوش شرايط نيست – حتی در حين جفا ديدن )ر.ک .فيل :۴
۴؛  ١تسا .(١٨ ،١٦ :۵
" ٣ :۵سختی ھا" به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد.
عنوان خاص" :سختی ھا"
بين کاربر ِد پولس از اين کلمه ) (thlipsisو کاربر ِد يوحنا ،قائل شد:
تفاوت الھياتی بايد ِ
 .١کاربر ِد پولس )که پرتوی از کاربر ِد عيسی است(
جھان سقوط کرده در کار است
الف .مشکالت ،مشقات ،شرارتی که در
ِ
 ١-١متی ٢١ :١٣
 ٢-١روم ٣ :۵
 ١ ٣-١قرن ٢٨ :٧
 ٢ ۴-١قرن ۴ :٧
 ۵-١افس ١٣ :٣
ب .مشکالت ،مشقات ،شرارت ايجاد شده بوسيله بی ايمانان
 ١-١روم ٣ :۵؛ ٣۵ :٨؛ ١٢ :١٢
 ٢ ٢-١قرن ٨ ، ۴ :١؛ ۴ :٦؛ ۴ :٧؛ ١٣ ،٢ :٨
 ٣-١افس ١٣ :٣
 ۴-١فيل ١۴ :۴
 ١ ۵-١تسا ٦ :١
 ٢ ٦-١تسا ۴ :١
ج .مشکالت ،مشقات ،شرارت زمان آخر
 ١-١متی ٢٩ ، ٢١ :٢۴
 ٢-١مرقس ٢۴ ، ١٩ :١٣
 ٢ ٣-١تسا ٩ – ٦ :١
 .٢کاربرد يوحنا
الف .يوحنا در مکاشفه ،تفاوت مشخصی بين  thlipsisو  orgēيا  (wrath) thumosقائل می شود.
 Thlipsisآن چيزھايی است که بی ايمانان نسبت به ايمانداران انجام می دھند و  orgēآن
چيزھايی است که خدا به بی ايمانان روا می دارد.
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 - Thlipsis ١-١مکا ٩ :١؛ ٢٢ ،١٠-٩ :٢؛ ١۴ :٧
 - orgē ٢-١مکا ١٧-١٦ :٦؛ ١٨ :١١؛ ١٩ :١٦؛ ١۵ :١٩
 - thumos ٣-١مکا ١٢ :١٢؛ ١٩ ،١٠ ،٨ :١۴؛ ٧ ،٢ :١۵؛ ١ :١٦؛ ٣ :١٨
ب .کاربرد يوحنا از اين کلمه در انجيل خود نيز در اشاره به مشکالتی است که ايماندارن در ھر
عصر با آنھا روبرو می شوند – يوحنا .٣٣ :١٦
" ۴ ، ٣ :۵بردباری" معنی اين کلمه" ،داوطلبانه"" ،فعال"" ،پايدار" و "استقامت" بود .اين واژه ای در
ارتباط با تحمل مردم ،و نيز شرايط بود .به عنوان خاص در  ٢۵ :٨رجوع نماييد.
۴ :۵
ت اثبات شده"
NASB
"شخصي ِ
" NRSV،NKJVشخصيت"
ب خدا"
TEV
"تصوي ِ
ت آزمايش شده"
NJB
"شخصي ِ
تشخيص
در ]ترجمه ھفتاد[  LXXدر پيدا ١٦ :٢٣؛  ١پاد ١٨ :١٠؛  ١توا  ١٨ :٢٨اين کلمه برای
ِ
خالص بودن و اصلی بودن فلزات بکار برده می شد ) ٢قرن ٩ :٢؛ ٢ :٨؛ ١٣ :٩؛ ٣ :١٣؛ فيل ٢٢ :٢؛ ٢
تيمو ١۵ :٢؛ يعقوب  .(١٢ :١آزمون ھای خدا ھميشه به منظور قوی ساختن است )ر.ک .عبر – ١٠ :١٢
 !(١١به عنوان خاص "آزمودن" در  ١٨ :٢رجوع نماييد.
معنی تحت
مجھـول اخـبـاری« با اين
 " ۵ :۵زيرا محبت خدا در دلھای ما ريخته شده است" اين »کــامــل
ِ
ِ
اللفظی است" :محبت خدا ريخته شده است و به ريخته شدن ادامه می دھد" .اين فعل اغلب در مورد روح
القدس به کار ميرفت )ر.ک .اعما ٣٣ ،١٨ ،١٧ :٢؛  ۴۵ :١٠و تيطس  ،(٦ :٣که ممکن است پرتوی از يوئيل
 ٢٩ – ٢٨ :٢باشد.
ملکی« "محبت خدا" از لحاظ دستوری می تواند اشاره باشد به ) (١محبت ما برای خدا؛ يا )(٢
»عبارت
ِ
محبت خدا برای ما )ر.ک ٢ .قرن  .(١۴ :۵تنھا گزينه در اين متن ،دومين عبارت است.
وصـفـی« است .کاربر ِد »وجه
 " روح القدس که به ما داده شد " اين »گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـ ِن مـجـھـول
ِ
مجھول« اغلب برای تبيي ِن خدا به عنوان عامل است .معنای ضمنی آن اينست که ايمانداران احتياجی به مقدار
بيشتری از روح ]القدس[ ندارند .آنھا يا روح ]القدس[ را دارند ،يا مسيحی نيستند )ر.ک . (٩ :٨ .اعطای
روح ]القدس[ نشانۀ »عصر جديد« )ر.ک .يوئيل  ،(٢٩ – ٢٨ :٢و »معاھدۀ جديد« بود )ر.ک .يو – ٣١ :٣١
٣۴؛ حز .(٣٢ – ٢٢ :٣٦
 به حضور سه اقنوم تثليث در اين پاراگراف توجه نماييد.
 .١خدا ،آيات ١٠ ،٨ ،۵ ،٢ ،١
 .٢عيسی ،آيات ١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،١
 .٣روح ]القدس[ ،آيه ۵
به عنوان خاص" :تثليث" در  ١١ :٨رجوع کنيد.
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متن ) NASBبه روز شده(١١ - ٦ :۵ :
 ٦زيرا ھنگامی که ھنوز ناتوان بوديم  ،مسيح در زمان مقتضی به خاطر خداناشناسان جان داد ٧ .حال
آنکه به ندرت ممکن است کسی به خاطر انسانی پارسا از جان خود بگذرد ،ھر چند ممکن است کسی را اين
شھامت باشد که جان خود را برای انسانی نيک بدھد ٨ .ا ّما خدا محبت خود را به ما ثابت می کند ،به اين
صورت که وقتی ما ھنوز گناھکار بوديم ،مسيح در راه ما مرد ٩ .پس چقدر بيشتر ،اکنون که توسط خون او
کامالً نيک شمرده شده ايم ،به واسطۀ او از غضب نجات خواھيم يافت ١٠ .زيرا اگر ھنگامی که دشمن بوديم،
به واسطۀ مرگ پسرش با خدا آشتی داده شديم ،چقدر بيشتر اکنون که در آشتی ھستيم ،به وسيلۀ حيات او
نجات خواھيم يافت ١١ .نه تنھا اين ،بلکه ما به واسطۀ خداوند مان عيسی مسيح ،که اکنون توسط او آشتی
را دريافت کرده ايم ،در خدا نيز فخر می کنيم.
٦ :۵
"زيرا ھنگامی که ھنوز ناتوان بوديم"
NASB
"زيرا ھنگامی که ھنوز بدون نيرو بوديم"
NKJV
"زيرا ھنگامی که ھنوز ضعيف بوديم"
NRSV
"زيرا ھنگامی که ھنوز درمانده بوديم"
TEV
"ھنگامی که ھنوز درمانده بوديم"
NJB
ت سقوط کردۀ بشری که خاستگاھش از آدم بود ،رجوع داشت.
اين فعل »حال وصفی« است ،و به ذا ِ
اسم« توصيفی در قسمت دوم آيه ٦
انسان در برابر گناه نيرويی ندارد.
ضمير " ما "  ،توضيحی است برای » ِ
ِ
"خدا ناشناسان"  ،آيه " ٨گناھکاران" ،و آيه " ١٠دشمنان"  ،و ھمسان آن آمده است .آيات  ٦و  ٨از لحاظ
الھياتی و ساختاری ھمسان ھستند.

"در زمان مقتضی"
NRSV،NASB
"در زمان مقرر"
NKJV
"در زمانی که خدا انتخاب نمود"
TEV
"در زمان مقر ِر او"
JB
از لحاظ تاريخی اين می تواند اشاره باشد به ) (١صلح رومی که مسافرت را مجاز و آزاد ساخته بود؛ )(٢
زبان يونانی که ارتباطات بين فرھنگی را ممکن می ساخت؛ و ) (٣زوال خدايان يونانی و رومی ،دنيايی را
ايجاد کرده بود که در انتظار بود و تشنگی روحانی داشت )مر١۵ :١؛ غال ۴ :۴؛ افس ١٠ :١؛ تيطس :١
 .(٣از لحاظ الھياتی ،جسم پوشيدن ،رويدادی برنامه ريزی شده و الھی بود )ر.ک .لو ٢٢ :٢٢؛ اعما :٢
٢٣؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :۴؛ افس .(١١ :١
" ١٠ ، ٨ ، ٦ :۵برای خداناشناسان جان داد" اين »گـذشـتـۀ غـيـرمعـيـن مـتـعـدی اخـبــاری« است .اين
ديدگاه ،زندگی و مرگ عيسی را بعنوان يک رويداد وحدت يافته تلقی می کرد" .عيسی بدھی ای را پرداخت
که مديون آن نبود و ما بدھیای داشتيم که قادر به پرداخت آن نبوديم" )ر.ک .غال ١٣ :٣؛  ١يو .(١٠ :۴
مرگ مسيح در نوشته ھای پولس مضمونی است که مکرراً ديده می شود .او از کلمات و عبارات مختلف
در رجوع به مرگ جانشين شوندۀ عيسی ،استفاده کرده است:
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" .١خون" )ر.ک٢۵ :٣ .؛ ٩ :۵؛  ١قرن ٢٧ ،٢۵ :١١؛ افس ٧ :١؛ ١٣ :٢؛ کولس (٢٠ :١
" .٢او خود را تسليم نمود" )ر.ک .افس (٢۵ ،٢ :۵
" .٣تسليم گرديد" )ر.ک .روم ٢۵ :۴؛ (٣٢ :٨
" .۴قربانی" )ر.ک ١ .قرن (٧ :۵
" .۵جان داد" )ر.ک .روم ٦ :۵؛ ٣۴ :٨؛ ١۵ ،٩ :١۴؛  ١قرن ١١ :٨؛ ٣ :١۵؛  ٢قرن ١۵ :۵؛ غال
٢١ :۵؛  ١تسا ١۴ :۴؛ (١٠ :۵
" .٦صليب" )ر.ک ١ .قرن ١٨ – ١٧ :١؛ غال ١١ :۵؛ ١۴ – ١٢ :٦؛ افس ١٦ :٢؛ فيل ٨ :٢؛ کولس
٢٠ :١؛ (١۴ :٢
" .٧به صليب کشيدن" )ر.ک ١ .قرن ٢٣ :١؛ ٢ :٢؛  ٢قرن ۴ :١٣؛ غال (١ :٣
آيا »حرف اضافه«  huperدرين متن ،به معانی ذيل است:
 .١نمايندگی" ،از طرف ما"
 .٢جانشينی" ،به جای ما"
طرف" می باشد )لواو و نيدا( .اين کلمه
معموالً مفھوم اساسی  huperدر ھمراھی با »وجه ملکی« " ،از
ِ
امتيازی را تبيين می کند که به اشخاص تعلق می گيرد ) فرھنگ نوين بين المللی الھيات عھد جديد ،جلد  ،٣ص
جای" را می رساند؛ پس از لحاظ الھياتی به
 .(١١٩٦اما huper ،ھمان مفھوم  antiرا ندارد" anti .به
ِ
"کفاره نيابتی جانشين شونده" اشاره دارد )ر.ک .مر ۴۵ :١٠؛ يوحنا ۵٠ :١١؛ ١۴ :١٨؛  ٢قرن ١۴ :۵؛ ١
تيمو  .(٦ :٢ا .ج .ھريس ) ، NIDOTTEجلد  (١١٩٧ ٢ ،٣می گويد" ،چرا پولس ھرگز نمی گويد که مسيح
 anti hēmōnجان داد ؟ )ا تيمو  ٦ :٢نزديک ترين کاربرد اوست  (antilutron huper pantōn -شايد به
طور ھمزمان ،تبيين نمايندگی و
برخالف  ، antiمی تواند به
اين خاطر است که حرف اضافۀ ، huper
ِ
ِ
جانشين شدن باشد".
وينسنت ،در بررسی واژه گان ،جلد  ،٢چنين می گويد:
ام .آر.
ِ
طرف(  ،ھيچگاه به ھمان معنی anti
"بحث ھای بسياری صورت گرفته درين که آيا ) huperاز
ِ
جای( است .نويسندگان کالسيک روم و يونان باستان ،مواردی را ارائه می کنند که اين معانی با
)در
ِ
يکديگر مبادله می شده اند  ...لکن مفھوم اين بخش به قدری نا مشخص است که نمی توان آن را انصافا ً
برفراز مردگان.
حرف اضافه ممکن است معنی محلی داشته باشد –
بعنوان شواھد متذکر شد .اين
ِ
ِ
ھيچيک از اين بخش ھای متن را نمی توان قطعی شمرد .آنچه می توان گفت اينست که  huperبه
ت نظری " ،به جای" قويا ً ارائه ميشود .در اکثريت
معنی  antiبسيار نزديک است .بر پايۀ الھيا ِ
طرف " می باشد .به نظر می رسد
خاطر" و " از
پرشمار بخش ھای متون ،معنی واضحا ً " به
ِ
ِ
ِ
توضيح واقعی اينست که بخش ھای متن که در درجه اول مورد سئوال ھستند ،بخصوص آنھايی که
مرتبط با مرگ مسيح ھستند  ،به مثال غال ١٣ :٣؛ روم ١۵ :١۴؛  ١پطر  huper ،١٨ :٣جنبۀ
طرف  ...جان داد – و مفھوم خاص آنرا
غيرمعين تر و عمومی تر را ارائه می کند – مسيح از
ِ
معنی " به جای" ،ممکن
نامشخص برجا می گذارد ،تا آنکه بوسيلۀ بخش ھای ديگر متن مشخص گردد.
ِ
است در آن گنجانيده باشد ،اما صرفا ً استنتاجی است" )ص .(٦٩٢
 ٧ :۵اين آيه محبت انسانی را نشان می دھد ،در حاليکه آيه  ٨محبت خدايی را!

NKJV ،NASB
"به خاطر انسانی پارسا"
TEV
"به خاطر شخصی پارسا"
NRSV
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"به خاطر انسانی نيکو"
JB
اين کلمه به ھمان معنی استفاده می شد که در مورد نوح و ايوب بعنوان مردان پارسا يا بی عيب مصداق
داشت .آنان از فرايض دينی روزگار خود پيروی می کردند .اين بی گناه بودن را نمی رساند .به عنوان
خاص  ١٧ :١رجوع نماييد.
 " ٨ :۵خدا محبت خود را ثابت می کند" اين »حـال مـتـعــدی اخـبــاری« است )ر.ک .(۵ :٣ .پدر ،پسر را
فرستاد )ر.ک٣٢ ،٣ :٨ .؛  ٢قرن  .(١٩ :۵محبت خدا احساسات نيست ،بلکه عمل کننده است )ر.ک .يوحنا
 ١٦ :٣؛  ١يوحنا  (١٠ :۴و پايدار می باشد .
" ٩ :۵چقدر بيشتر" اين يکی از اصطالحات مورد عالقه پولس بود )ر.ک .آيات  .(١٧ ،١۵ ،١٠اگر خدا
ايمانداران را در حاليکه ھنوز گناھکار بودند ،آنقدر دوست داشت ،چقدر بيشتر اکنون که فرزندان او ھستند آنھا
را دوست می دارد )ر.ک١٠ :۵ .؛ .(٢٢ :٨
 " اکنون که کامالً نيک شمرده شده ايم" اين » گـذشـتـه غـيـرمعـيـن مـجـھـول وصـفـی« است که تأکيد می
کرد پارسا شمردن ،عملی است تکميل شده که خدا آنرا به انجام رسانيده است .پولس واقعيت آيه  ١را دارد تکرار
می کند .ھمچنين ھمسانی کلمات "پارسا شمرده شده" )آيه  (٩و "آشتی داده شده" )آيات  (١١-١٠را در نظر
بگيريد.

" توسط خون او" اين رجوعی بود به مرگ قربانی دھندۀ مسيح )ر.ک۵ :٣ .؛ مرقس ۴۵ :١٠؛  ٢قرن
 .(٢١ :۵اين عقيده در مورد قربانی ،بعنوان يک زندگی معصوم که به عوض زندگی يک گناھکار نثار شده،
به الويان  ٧-١و احتماالَ به خروج  ١٢برميگردد )ب ّرۀ فصح( ،و از لحاظ الھياتی در اشعيا  ٦-۴ :۵٣به عيسی
کاربرد داده شده است .آن در کتاب عبرانيان از لحاظ »مسيح شناسی« پرورش و تکامل يافته است .عبرانيان
در واقع به مقايسه چندين نکته در عھد عتيق و جديد پرداخته است.
" نجات خواھيم يافت" اين »آينده مجھول اخباری« است )ر.ک .آيه  .(١٠اشاره آن به نجات نھايی ما
است ،که "جالل بخشيدن" خوانده شده است )ر.ک .آيه ٢؛ ٣٠ :٨؛  ١يوحنا .(٢ :٣
عھد جديد نجات را در تمامی زمان ھای »فعل« بيان می کند:
 .١يک عمل به اتمام رسيده )گذشته مطلق( ،اعما ١١ :١۵؛ روم ٢۴ :٨؛  ٢تيمو  ،٩ :١تيطس ۵ :٣
 .٢عملی در گذشته که به وضعيت کنونی انجاميده است )نقلی( ،افس ٨ ،۵ :٢
 .٣فرايند پيشرونده )»حال«( ١ ،قرن ١٨ :١؛ ٢ :١۵؛  ٢قرن ١۵ :٢؛  ١تسا ١۴ :۴؛  ١پطر ٢١ :٣
 .۴به انجام و اتمام رسيدن در آينده )»آينده«( ،روم ١٠ ، ٩ :۵؛ .٩ :١٠
به عنوان خاص در  ١٣ :١٠رجوع نماييد .نجات با يک تصميم اوليه آغاز می شود اما به رابطه ای مبدل
می گردد که روزی به نھايت کمال خود خواھد رسيد .اين مفھوم اغلب توسط سه واژه الھياتی توصيف می
شود :پارسا شمرده شدن ،که معنی آن "رھايی يافتن از مجازات گناه" است؛ تقديس ،که به معنی "رھايی يافتن
از قدرت گناه " است ،و جالل بخشيده شدن ،که معنی آن "رھايی يافتن از حضور گناه" است.
قابل توجه است که پارسا شمردن و تقديس ،ھر دو اعمال فيض آميز خدا می باشند که از طريق ايمان به
مسيح ،به ايماندار اعطا می شوند .اما عھد جديد ،تقديس را نيز بعنوان روندی ادامه دار به منظور "شبيه به
مسيح" شدن ذکر می کند .ازين رو ،دانشمندان الھيات از "تقديس جايگاھی" و "تقديس پيشرو" سخن می
رمز يک نجات رايگان می باشد که متصل و ھمگام با زندگی خدا پسندانه است!
گويند .اين
ِ
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" از غضب خدا " چارچوب اين متن مربوط به »آخرت« می باشد .کتاب مقدس از محبت عظيم خدا سخن
می گويد که ما مستحق و شايستۀ آن نيستيم ،اما در عين حال صريحا ً مخالفت پابرجای خدا با گناه و نافرمانی
را نيز اعالم می کند .خدا راه نجات و بخشش را توسط مسيح فراھم کرده است اما آنانی که »او« را رد کنند،
مورد غضب ھستند )ر.ک .(٢٠ :٣ – ١٨ :١ .اين عبارتی است که صفت انسانی را به خدا نسبت می دھد،
لکن واقعيت را ميگويد .امرھولناکی است که شخص به دست خدای غضبناک بيفتد )عبر .(٣١ :١٠
" ١٠ :۵اگر" اين جملۀ شرطی نوع اول است که از ديدگاه نويسنده يا برای مقاصد ادبی او ،واقعيت فرض
شده است .انسان ،اشرف مخلوقات خدا ،مبدل به دشمن شد! انسان )ر.ک .پيدا  (۵ :٣و شيطان )ر.ک .اش
١۴ :١۴؛ حز  (١٧ – ١٢ ،٢ :٢٨ھمان مشکل را داشتند ،يعنی خواستار استقالل ،کنترل ،و مقام خدايی بودند.
 " با خدا آشتی داده شديم  ...در آشتی ھستيم" اين جمله ،ھم »گـذشـتـه غـيـرمـعـيـن مـجـھـول اخـبـاری«
و ھم »گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـن مـجـھـول وصـفـی« است » .فـعـل« "در آشتی ھستيم" در اصل به معنی "مبادله
کردن" بود .خدا گناه ما را با نيکی مطلق عيسی مبادله کرده است )ر.ک .اشعيا  .(٦-۴ :۵٣صلح دوباره
برقرار شده است )ر.ک .آيه ! (١
" به واسطۀ مرگ پسرش" انجيل حاوی بخشش ،بر اين مبانی استوار است ) (١محبت خدا؛ ) (٢کار
آميز فرد .راه ديگری برای داشتن
لبيک توبه
مسيح؛ ) (٣مجذوب ساختن توسط روح ]القدس[ و ) (۴ايمان /
ِ
ِ
رابطه صحيح با خدا وجود ندارد )ر.ک .يوحنا  .(٦ :١۴اطمينان نجات بر مبنی شخصيت خدای تثليث است نه
برکارھايی که انسان انجام دھد! پارادوکس ]تضاد در ظاھر و ھمخوانی در واقع[ اين است که کردار انسان
پس از نجات او ،دليل بر نجات رايگان است )ر.ک .يعقوب و  ١يوحنا(.
" نجات خواھيم يافت" عھد جديد در مورد نجات به صورت گذشته ،حال و آينده صحبت می کند .در
اينجا ،آينده در رجوع به نجات نھايی و کامل ما در زمان بازگشت ثانوی است .به يادداشت در آيه  ٩و عنوان
خاص در  ١٣ :١٠رجوع نماييد.
" به وسيلۀ حيات او" اين کلمۀ يونانی برای حيات zoa ،است .اين واژه در نوشته ھای يوحنا ھميشه به
پادشاھی ]خدا[ رجوع می کرد .پولس نيز آنرا با اين مفھوم
حيات پس از رستاخيز ،حيات ابدی ،يا حيات در
ِ
الھياتی به کار می برد .نکته اصلی اين متن اين است :از آنجا که خدا چنين بھای گزافی برای بخشش
ايمانداران پرداخت ،مطمئنا ً به اعتبار آن نيز ادامه خواھد داد.
حيات می تواند يا به ) (١رستاخيز عيسی اشاره کند )ر.ک٣۴ :٨ .؛  ١قرن (١۵؛ يا به ) (٢کار
ميانجيگرانه عيسی )ر.ک٣۴ :٨ .؛ عبر ٢۵ :٧؛  ١يوحنا  (١ :٢؛ يا ) (٣روح ]القدس[ ،مسيح را در ما
متشکل می سازد )ر.ک .روم ٢٩ :٨؛ غال  .(١٩ :۴پولس اظھار کرد که زندگی و مرگ عيسی بر زمين ،و
زندگی پر تعالی او نيز ،مبنای آشتی ما ]با خدا[ می باشد.
 " ١١ :۵و نه تنھا اين ،بلکه" به يادداشت آيه  ٣رجوع شود.
" نيز فخر می کنيم" به يادداشت  ٢ :۵رجوع شود .اين کاربر ِد سوم "مباھات" )فخر( در اين متن است.
 .١مباھات به اميد جالل ،آيه ٢
 .٢مباھات به سختی ھا ،آيه ٣
 .٣مباھات به آشتی ،آيه ١١
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جنبۀ منفی فخر فروختن در  ١٧ :٢و  ٢٣ديده می شود!
" اکنون آشتی را دريافت کرده ايم" اين »گـذشـتـه غـيـرمـعـيـن مـتـعـدی اخـبـاری« و عملی تکميل شده
است .آشتی ايمانداران نيز در آيات  ١٠و  ٢قرن ٢١ – ١٨ :۵؛ افس ٢٢ – ١٦ :٢؛ کولس  ٢٣ – ١٩ :١مورد
الھياتی "پارسا شمرده شدن" است.
مترادف
بحث قرار گرفته است .در اين متن "آشتی"
ِ
ِ
متن ) NASBبه روز شده(١۴ -١٢ :۵ :
 ١٢پس ،ھمان گونه که گناه به واسطۀ يک انسان وارد جھان شد ،و به واسطۀ گناه ،مرگ آمد ،و بدين
سان مرگ دامنگير ھمۀ آدميان گرديد ،از آنجا که ھمه گناه کردند –  ١٣زيرا قبل از شريعت ،گناه در جھان
وجود داشت ،ا ّما ھرگاه قانون نباشد ،خطا به کسی نسبت داده نمی شود ١۴ .با اين حال ،از آدم تا موسی،
مرگ بر ھمگان حاکم بود ،حتی بر کسانی که به گونۀ سرپيچی آدم گناه نکرده بودند .آدم ،نمونۀ »شخصی«
بود که قرار بود بيايد.
" ١٢ :۵بنابراين" :روميان چند عبارت "بنابراين" را در جاھای خاص به طور استراتژيک به کار گرفته
است )ر.ک١ :۵ .؛ ١ :٨؛  .(١ :١٢سئوال تفسيری اين است که آنھا با چه مرتبط ھستند .اين عبارات می
توانند نحوه ای برای اشاره به تمامی استدالل پولس باشند .يقينا ً اين يک مورد ،مرتبط با کتاب پيدايش و نتيجتا ً
بازگشتی به روم  ٣٢ – ١٨ :١است.
" ھمان گونه که گناه به واسطۀ يک انسان وارد جھان شد" ھر سه فعل در آيه » ،١٢گـذشـتـۀ
غـيـرمـعـيـن« ھستند .سقوط آدم مرگ را به ھمراه آورد )ر.ک ١ .قرن  .(٢٢ :١۵کتاب مقدس به خاستگاه
گناه زياد نمی پردازد .گناه در عرصۀ فرشتگان نيز بوقوع پيوست )ر.ک .پيدا  ٣و مکا .(٩ – ٧ :١٢
چگونگی و زمان آن مشخص نيستند ) ر.ک .اش ٢٧ – ١٢ :١۴؛ حز ١٩ – ١٢ :٢٨؛ ايوب ١٨ :۴؛ متی
۴١ :٢۵؛ لو ١٨ :١٠؛ يو ٣١ :١٢؛ مکا .(٩ – ٧ :١٢
غرور خودمحور
حکم خاص )ر.ک .پيدا  (١٧ – ١٦ :٢و )(٢
گنا ِه آدم دو جنبه داشت ) (١نا فرمانی از
ِ
ِ
)ر.ک .پيدا  .(٦ – ۵ :٣اين موضوع ،اشاره به کتاب پيدايش باب  ٣را که در روم  ٣٢ – ١٨ :١آغاز شد،
ادامه می دھد.
ديدگاه الھيات دربارۀ گناه است که پولس را از انديشه رابی ھا به وضوح متمايز می سازد .عالمين دينی
يھود توجه خود را متمرکز بر پيدايش  ٣نمی نمودند؛ در عوض می گفتند که دو "قصد" در ھر شخص موجود
است .به گفتۀ مشھور اين رابی ھا" ،در قلب ھر انسان يک سگ سياه و يک سگ سفيد وجود دارد .ھر کدام
را که بيشتر غذا دھيد ،بزرگتر خواھد شد ".پولس گناه را مانع بزرگی بين خدای قدوس و خلقت »او« می ديد.
ب » يک انسان در مسيح«  ،اثر جيمز استوارت( .او چند خاستگاه
ت نظاممند نبود )ر.ک .کتا ِ
عالم الھيا ِ
پولس ِ
گناه را ارائه نمود ) (١سقوط آدم (٢) ،وسوسه شيطان ،و ) (٣نافرمانی مداوم انسان.
در تضاد ھا و ھمسانی ھای ميان آدم و عيسی ،دو مفھوم ممکنه وجود دارند:
 .١آدم يک شخص واقعی تاريخی بوده است.
 .٢عيسی يک انسان واقعی بوده است.
در برابر تعاليم کاذب ،ھر دو اين واقعيت ھا کتاب مقدس را تأييد می کند .به کاربر ِد مکرر "يک انسان" يا
"آن يک شخص" توجه نماييد .اين دو نحوۀ رجوع به آدم و عيسی ،يازده بار درين متن به کار رفته است.

113

" به واسطۀ گناه ،مرگ" کتاب مقدس سه مرحله از مرگ را آشکار می سازد ) (١مرگ روحانی )ر.ک.
پيدا ١٧ :٢؛ ٧ – ١ :٣؛ افس (١ :٢؛ ) (٢مرگ جسمانی )ر.ک .پيدا (۵؛ و ) (٣مرگ ابدی )ر.ک .مکا :٢
١١؛ ١۴ ،٦ :٢٠؛  .(٨ :٢١نوعی که در اين بخش ذکر شده مرگ روحانی آدم است )ر.ک .پيدا – ١۴ :٣
 (١٩که منتھی به مرگ جسمانی ھمه نسل ھای بشری گشت )ر.ک .پيدا .(۵
" مرگ دامنگير ھمۀ آدميان گرديد" نکتۀ اصلی اين پاراگراف ،عالمگير بودن گناه و مرگ است )ر.ک.
آيات ١٩ – ١٦؛  ١قرن ٢٢ :١۵؛ غال .(١٠ :١
آدم ]اول[ ،گناه کرده اند )به عبارت ديگر آنھا
 " از آنجا که ھمه گناه کردند " ھمه انسان ھا در شراک ِ
ت با ِ
وضعيت گناه کار بودن و تمايل ذاتی به گناه را به ارث برده اند( .به اين دليل ،ھر فرد به انتخاب خود ،شخصا ً
و مکرراً گناه ميکند .کتاب مقدس با تأکيد می گويد ھمه انسان ھا ،ھم به طور شراکتی و ھم فردی گناھکار
ھستند )ر.ک ١ .پاد ۴٦ :٨؛  ٢توا ٣٦ :٦؛ مزمور ٢ – ١ :١۴؛ ٣ :١٣٠؛ ٢ :١۴٣؛ امثا ٩ :٢٠؛ جامعه
٢٠ :٧؛ اش ١٧ :٩؛ ٦ :۵٣؛ روم ٢٣ ،١٨ – ٩ :٣؛ ١٨ :۵؛ ٣٢ :١١؛ غال ٢٢ :٣؛  ١يوحنا – ٨ :١
.(١٠
با اينحال ،بايد متذکر شد که تأکيد متن )ر.ک .آيات  (١٩ – ١۵اينست که يک عمل باعث مرگ شد )آدم( و
يک عمل باعث حيات گرديد )عيسی( .اما ،خدا رابطه خود را با بشريت چنان ساختار داده است که پاسخ بشر،
جنبۀ مھم "ھالکت" و "پارسا شمرده شدن" است .بشر بوسيلۀ ارادۀ خويش در سرنوشت آينده خود دست دارد!
او يا مداوما ً گناه را انتخاب می کند يا مسيح را .بشر نمی تواند اين دو گزينه را تغيير دھد ،اما قادر است بطور
ارادی نشان دھد به کداميک تعلق دارد!
ترجمه "از آنجا که" متعارف است ،اما معنی آن اغلب مورد بحث قرار می گيرد .پولس در  ٢قرن ۴ :۵؛
فيل  ١٢ :٣؛ و  eph’ hō ١٠ :۴را به معنی "از آنجا که" به کار می برد .به اين ترتيب ،يک يک افراد
بشری به انتخاب خود در گناه و نافرمانی از خدا شرکت می کنند – بعضی با ّرد مکاشفه خاص ،اما ھمه
بوسيله ّرد مکاشفۀ طبيعی )ر.ک.(٢٠ :٣ – ١٨ :١ .
 ١۴ – ١٣ :۵ھمين واقعيت در روم  ١۵ :۴و اعما  ٣٠ :١٧تعليم داده می شود .خدا منصف است .انسان ھا
تنھا برای آنچه با آن مواجه بوده اند مسئوليت جوابگويی دارند .اين آيه منحصراً از مکاشفۀ خاص سخن می
گويد ) عھد عتيق ،عيسی ،عھد جديد( ،نه مکاشفۀ طبيعی )مزمور ١٩؛ روم ٢٣ – ١٨ :١؛ .(١٦ – ١١ :٢
توجه داشته باشيد که  NKJVمقايسۀ آيه  ١٢را به صورت پرانتزی طوالنی )ر.ک .آيات  (١٧ – ١٣که
از نتيجه گيری آن در آيات  ٢١ – ١٨جدا شده ،تلقی می کند.
١۴ :۵
NKJV،NASB
"مرگ حاکم بود"
JB
"مرگ حکمفرمايی کرد"
NRSV
"مرگ حکمرانی کرد"
TEV
مرگ ھمانند يک »پادشاه« حکمرانی کرد )ر.ک .آيات  ١٧و  .(٢١اين شخصيت دادن به گناه و مرگ
بعنوان حاکمين ستمگر ،در سراسر اين فصل و فصل  ٦ادامه يافته است .تجربۀ عالمگير مرگ ،گناه عاملگير
بشر را تأييد می کند .در آيات  ١٧و  ،٢١به فيض ،شخصيت انسانی داده شده است .فيض سلطنت می کند!
انسان ھا گزينه ھايی دارند )دو را ِه عھد عتيق( :مرگ يا حيات .در زندگی شما چه کسی سلطنت می کند؟
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حکم اعالم شدۀ خدا ،سرپيچی
" حتی بر کسانی که به گونۀ سرپيچی آدم گناه نکرده بودند" آدم ،از يک
ِ
ً
کرد  -که حتی حوّا به اين صورت گناه نکرد .او موضوع درخت را از آدم شنيده بود ،نه مستقيما از خدا.
سرپيچی آدم بر وضعيت انسان ھا ،از آدم تا زمان موسی اثر گذاشت! آنھا از حکم خاصی از خدا سرپيچی
نکردند ،اما  ،٣٢ – ١٨ :١که يقينا ً بخشی از اين مضمون الھياتی است ،می گويد آنھا از راھنمايی و تنويری
که از طبيعت يافته بودند سرپيچی کردند ،و در نتيجه بخاطر نا فرمانی  /گناه ،بايد به خدا جواب بدھند .تمايل
ذاتی آدم به گناه ،به ھمۀ نسل او سرايت نمود.

NKJV،NASB
" نمونۀ »شخصی« است که قرار بود بيايد"
NRSV
" آدم ،نشانۀ آن کسی بود که قرار بود بيايد"
TEV
ص« آمدنی بود"
JB
" آدم ،نشانۀ اوليۀ » آن شخ ِ
اين تبيين بسيار قطعی از "نشانه شناسی" ]نمونه ھای عھد عتيق بعنوان نشانه ھای پيشين عھد جديد[ آدم و
مسيح است) .ر.ک ١ .قرن ٢٢ – ٢١ :١۵؛ ۴٩ – ۴۵؛ فيل  .(٨ – ٦ :٢ھر دوی آنھا بعنوان نخستين فرد در
يک زنجيره ،و خاستگاه يک نژاد )ر.ک ١ .قرن  (۴٩ – ۴۵ :١۵محسوب می گردند .آدم تنھا فردی در عھد
عتيق است که عھد جديد او را به طور خاص به عنوان يک "نشانه" نامبرده است .به عنوان خاص »شکل«
) (Tuposدر  ١٧ :٦رجوع کنيد.
متن ) NASBبه روز شده(١٧ – ١۵ :۵ :
 ١۵ا ّما ھديه رايگان ھمانند نافرمانی نيست .زيرا اگر به واسطه نافرمانی يک تن ،بسياری مردند چقدر
ض يک »انسان« ،يعنی عيسی مسيح ،به فراوانی شامل حال بسياری
بيشتر فيض خدا و ھديۀ از
روی في ِ
ِ
گرديد ١٦ .اين ھديه ھمانند پيامد گنا ِه آن يک تن نيست .زيرا از يک طرف ،داوری از يک نافرمانی ناشی شد
و به محکوميت منتھی گشت؛ ا ّما از طرف ديگر ،ھديۀ رايگان ،ناشی از نافرمانيھای بسيار بود و نيک
شمرده شدن را به ارمغان آورد ١٧ .زيرا اگر به واسطۀ نافرمانی يک تن ،مرگ از طريق او حکمرانی کرد،
چقدر بيشتر آنان که فيض بيکران خدا و ھديۀ نيکويی کامل را دريافت کرده اند ،توسط »آن شخص« ديگر
يعنی عيسی مسيح ،در حيات حکمرانی خواھند کرد.
 ١٩ – ١۵ :۵اين يک استدالل پايدار است که از عبارات ھمسان استفاده می کند .ترجمه ھای ، NASB
 ، NRSVو  TEVپاراگراف را در آيه  ١٨تقسيم می کنند .اما  ،NKJV ،UBS4و  JBآنرا بعنوان يک
تفسير مقصو ِد نويسندۀ اوليه اين است که در ھر پاراگراف يک
واحد ترجمه می کنند .بياد داشته باشيد کليد در
ِ
مترادف با "ھمه" در آيات  ١٢و
واقعيت اساسی وجود دارد .توجه کنيد کلمۀ "بسياری" ،در آيات  ١۵و ،١٩
ِ
ت الھياتی )برگزيده شدگان
 ١٨است .اين در اشعيا  ١٢ – ١١ :۵٣و آيه  ٦نيز مصداق دارد .ھيچگونه تمايزا ِ
کالوين ،در مقابل برگزيده نشده گان( را نبايد بر مبنای اين کلمات قائل شد.
 " ١۵ :۵ھديه رايگان " دو واژۀ يونانی متفاوت برای "ھديه" در اين متن استفاده شده اند – charisma
آيات  (٢٣ :٦) ١٦ ،١۵و  ، dorea/doramaدر آيات ) ١٧ ،١٦ ،١۵به يادداشت در  ٢۴ :٣رجوع شود( –
اما اين کلمات مترادف ھستند» .خبر خوش« دربارۀ نجات ،حقيقتا ً ھمين است ،زيرا ھديه ای است رايگان از
طرف خدا ،توسط عيسی مسيح )ر.ک٢۴ :٣ .؛ ٢٣ :٦؛ افس  (٩ ،٨ :٢برای ھمه کسانی که به مسيح ايمان
دارند.
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" اگر" اين »جمله شرطی نوع اول« است که از ديدگاه نويسنده ،يا برای مقاصد ادبی او ،واقعيت فرض
گرفته ميشود .گناه آدم منتھی به مرگ ھمه انسان ھا شد .در آيه  ، ١٧مشابه اين مطلب آمده است.
" به فراوانی" به عنوان خاص در  ١٣ :١۵رجوع کنيد.
" ١٦ :۵محکوميت...نيک شمرده شدن" ھر دو اين مفاھيم ،کلمات دادگاھی و حقوقی ھستند .عھد عتيق
اغلب پيام انبياء را بعنوان صحنه ای در دادگاه ارائه می داد .پولس از اين شکل استفاده می کند )ر.ک .روم
.(٣۴ – ٣١ ،١ :٨
اول« ديگری است که از ديدگا ِه نويسنده ،يا برای مقاص ِد ادبی او،
" ١٧ :۵اگر" اين نيز »جملۀ
شرطی نوع ِ
ِ
واقعيت فرض گرفته ميشود .گنا ِه آدم ،حقيقتا ً منتھی به مرگ ھمه انسان ھا شد.
" چقدر بيشتر آنان که ...دريافت کرده اند " آيات  ١٩ – ١٨از لحاظ الھياتی ،آنقدر متوازن نيستند .اين
توسط آيه آوردن ،در مورد
ت عقاي ِد خود
ِ
عبارت را نبايد از متن روميان  ٨ – ١جدا ساخت و برای اثبا ِ
يونيورساليسم )ھمه مردم در نھايت نجات خواھند يافت( بکار گرفت .انسان ھا بايد ھديه ای را که خدا توسط
مسيح ارائه ميکند بپذيرند )آيه ١٧ب( .نجات در دسترس ھمگان ھست ،اما بايد بطور فردی پذيرفته شود
)ر.ک .يوحنا ١٢ :١؛ ١٦ :٣؛ روم .(١٣ – ٩ :١٠
يک نافرمانی آدم ،نافرمانی کامل ھمگی بشر را ببار آورد .يک عمل گناه آلود ،آنقدر اھميت داشت که جنبه
مردم
فردی
نيکی مطلق ،آنقدر عظيم است که ھمۀ گناھان
جھانی پيدا کرد! اما در مسيح ،يک قربانی از روی
ِ
ِ
ِ
جھان ،و ھمچنين اثر جمعی وشراکتی گناه را می پوشاند " .چقدر بيشتر" در مورد عمل مسيح تأکيد شده است
)ر.ک .آيات  .(١٧ ،١۵ ،١٠ ،٩فيض به فراوانی وجود دارد!
 " ١٨ ،١٧ :۵ھديۀ نيکويی کامل ...در حيات حکمرانی خواھند کرد...پارسا شمرده شدن و حيات" عيسی
انسان سقوط کرده است )ر.ک ١ .قرن  .(٣٠ :١معنی اين
روحانی
ھديه خدا و برآورندۀ تمامی نيازھای
ِ
ِ
کار تکميل شدۀ مسيح ،با خدا آشتی داده شده
عبارات مشابه می تواند چنين باشد )(١
ِ
انسان گناه گار ،توسط ِ
مترادف "حيات ابدی"
است ،و اين يک "زندگی خدا پسندانه" را به ارمغان می آورد ،يا ) (٢اين عبارت،
ِ
است .چارچوب متن ،گزينۀ اول را حمايت می کند .برای مطالعۀ واژگان در خصوص »نيکی مطلق و
پارسايی« به عنوان خاص در  ١٧ :١رجوع نماييد.
عنوان خاص :حکمروايی در پادشاھی خدا
موضوع حکمروايی با مسيح ،قسمتی از عنوان بزرگتری در الھيات است که "پادشاھی خدا" خوانده می
حقيقی اسرائيل برگرفته شده است )ر.ک١ .
شود .اين از مفھوم عھد عتيق در مورد خدا به عنوان پادشا ِه
ِ
ت خدا ،بطور نُمادی و سمبُليک ) ١سمو ٧ :٨؛  ،(١٩ – ١٧ :١٠از طريق شخصی از
سمو  .(٧ :٨سلطن ِ
نسل قوم يھودا )ر.ک .پيدا  (١٠ :۴٩و خانواده يسی بود )ر.ک ٢ .سمو .(٧
ِ
عيسی تحقق وعده ای در بارۀ ماشيح است که درعھد عتيق پيشگويی شده بود .او با جسم پوشيدن در بيت
اصلی موعظه ھای عيسی شد .پادشاھی ،در
رکن
عنوان
پادشاھی خدا ،به
اللحم ،پادشاھی خدا را افتتاح نمود.
ِ
ِ
ِ
ِ
طرز کامل فرا رسيده بود )ر.ک .متی ٧ :١٠؛ ١٢ :١١؛ ٢٨ :١٢؛ مرقس ١۵ :١؛ لوقا :١٠
»او« به
ِ
١١ ،٩؛ ٢٠ :١١؛ ١٦ :١٦؛ .(٢١ – ٢٠ :١٧
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لکن پادشاھی ،آينده نيز بود )آخرت شناسی( .پادشاھی موجود بود ،اما به حد کمال فرا نرسيده بود )ر.ک.
متی ١٠ :٦؛ ١١ :٨؛ ٢٨ :١٦؛ ١۴ – ١ :٢٢؛ ٢٩ :٢٦؛ لوقا ٢٧ :٩؛ ٢ :١١؛ ٢٩ :١٣؛ ١٠ :١۴
بار اول بعنوان خادمی آمد تا متحمل رنج ھا شود )ر.ک .اش :۵٣ – ١٣ :۵٢
– ٢۴؛  .(١٨ ،١٦ :٢٢عيسی ِ
(١٢؛ با آن تواضع )ر.ک .زکريا  ،(٩ :٩اما به عنوان پادشا ِه پادشاھان باز خواھد گشت )ر.ک .متی ٢ :٢؛
ت "پادشاھی" است .خدا،
۵ :٢١؛  .(١۴ – ١١ :٢٧موضوع "حکمروايی" ،مسلما ً بخشی از اين الھيا ِ
پيروان عيسی اعطا کرده است )به لوقا  ٣٢ :١٢رجوع نماييد(.
پادشاھی را به
ِ
موضوع حکمروايی با مسيح چند جنبه و سئوال به ھمراه دارد:
 .١آيا بخشھای کتاب مقدس که می گويند خدا توسط مسيح" ،پادشاھی" را به ايمانداران اعطا کرده است،
اشاره بر "حکمروايی کردن" دارند؟ )ر.ک .متی ١٠ ،٣ :۵؛ لوقا (٣٢ :١٢
ت قرن اول ،به ھمه ايمانداران مربوط می شود ؟
سخنان عيسی به
 .٢آيا
ب يھودي ِ
شاگردان اوليه در چارچو ِ
ِ
ِ
)ر.ک .متی ٢٨ :١٩؛ لوقا (٣٠ – ٢٨ :٢٢
حال حاضر ،با متن ھای مذکور تضاد يا توافق دارد؟
 .٣آيا تأکي ِد پولس بر حکمروايی در اين زندگی و در ِ
)ر.ک .روم ١٧ :۵؛  ١قرن (٨ :۴
 .۴رنج کشيدن و حکمروايی کردن چه ارتباطی با يکديگر دارند؟ )ر.ک .روم ١٧ :٨؛  ٢تيمو – ١١ :٢
١٢؛  ١پطر ١٣ :۴؛ مکا (٩ :١
مسيح جالل يافته است
حکمروايی
 .۵مضمونی که در مکاشفه تکرار می شود ،شراکت در
ٍ
ٍ
الف .بر زمين
ب .در رابطه با سلطنت ھزار ساله٦ ،۵ :٢٠ ،
ج .ابدی٢١ :٣ ،٢٦ :٢ ،؛  ۵ :٢٢و دانيال ٢٧ ،١٨ ،١۴ :٧

متن ) NASBبه روز شده(٢١ - ١٨ :۵ :
 ١٨پس ھمان گونه که يک نافرمانی به محکوميت ھمۀ انسانھا انجاميد ،يک عمل پارسايانه نيزبه پارسا
شمرده شدن و حيات ھمۀ انسانھا منتھی گرديد ١٩ .زيرا ھمان گونه که به واسطۀ نافرمانی يک شخص،
ت »يک شخص«  ،بسياری کامالً نيک خواھند گرديد ٢٠ .شريعت آمد
بسياری گناھکار شدند ،به واسطۀ اطاع ِ
٢١
تا نافرمانی افزايش يابد؛ ا ّما جايی که گناه افزايش يافت ،فيض بمراتب بيشتر گرديد .تا ھمان گونه که گناه
در مرگ حکمرانی کرد ،فيض نيز از طريق نيکی کامل حکم براند و به واسطۀ خداوند ما عيسی مسيح ،به
حيات جاويدان رھنمون شود.
١٨ :۵
NASB
NKJV

"ھمان گونه...يک عمل پارسايانه نيز ،به پارسا شمرده شدن و حيات ھمۀ انسانھا منتھی
گرديد"
"ھمان گونه ...از طريق عمل پارسايانه يک »شخص« ،ھديه رايگان نصيب ھمه انسانھا
گرديد"
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"ھمان گونه ،عمل پارسايانه يک انسان ،به پارسا شمردن و حيات برای ھمه ،رھنمون می
NRSV
گردد"
"به ھمين طريق ،آن يک عمل پارسايانه ،ھمه انسان ھا را آزاد ساخت و به آنھا حيات می
TEV
بخشد"
"ھمان گونه عمل نيکوی يک انسان ،حيات را برای ھمه انسانھا به ھمراه ميآورد و آنھا را
JB
پارسا شمرده شده می سازد"
ب
پيام کتا ِ
مقصود اين نيست که ھمه نجات می يابند )يونيورساليسم( .اين آيه را نمی توان مجزا از ِ
پذير ھمه انسان ھا،
ت امکان
روميان ،و چارچوبی که آن را احاطه کرده ،تفسير نمود .مقصود در اينجا نجا ِ
ِ
توسط زندگی  /مرگ  /و رستاخيز مسيح است .بشر به آنچه انجيل توصيه می کند ،بايد پاسخ مثبت دھد و
توبه نموده ،ايمان بياورد )ر.ک .مرقس ١۵ :١؛ اعمال ١٩ ،١٦ :٣؛  .(٢١ :٢٠خدا ھميشه قدم اول را بر
ميدارد )ر.ک .يوحنا ۴۴ :٦؛  ،(٦۵اما مقرر فرموده است که ھر فرد بايد شخصا ً پاسخ دھد )ر.ک .مرقس :١
١۵؛ يوحنا  ١٢ :١؛ و روم  .(١٣ – ٩ :١٠خدا اين را به تمامی جھان ارائه کرده است )ر.ک ١ .تيمو ۴ :٢؛
ب رد می دھند.
٦؛  ٢پطر ٩ :٣؛  ١يو  ،(٢ :٢اما معمای شرارت اينست که بسياری به اين ھديه ،جوا ِ
"عمل پارسايانه" می تواند يکی از اين دو حالت باشد (١) :تمامی زندگی مطيعانۀ عيسی و مکاشفۀ »
پدر«  ،يا ) (٢خصوصا ً مرگ او به جای
انسان گناه کار .ھمان طور که زندگی يک نفر بر ھمه تأثير گذاشت
ِ
)دربرگرفتن ھمگی يھوديان ،ر.ک .يوشع  ،(٧به ھمين ترتيب ،يک زندگی معصوم بر ھمه تأثير گذاشت .اين
دو عمل ،ھمسان اند ،اما برابر نيستند .ھمه از گنا ِه آدم تأثير يافته اند ،اما ھمه فقط ازين امکان بالقوه
برخوردارند تا از زندگی عيسی تأثير بگيرند؛ اين تنھا نصيب ايماندارانی می شود که ھديه نيکی مطلق را
گناھان گذشته
تمام
بپذيرند .کاری که عيسی انجام داد ھمچنين ،برای آنانی که ايمان بياورند و بپذيرند ،بر روی ِ
ِ
و حال و آيندۀ انسان ھا تأثير می گذارد!
 " ١٩ – ١٨ :۵محکوميت ھمۀ انسانھا  ...پارسا شمرده شدن و حيات ھمۀ انسانھا  ...بسياری گناھکار
شدند  ...بسياری کامالً نيک خواھند گرديد" اين عبارات ھمسان ھستند ،که نشان ميدھد کلمه "بسياری"،
محدود کننده نيست ،بلکه دربرگيرنده است .ھمين مشابھت در اشعيا " ٦ :۵٣ھمه" ،و ١٢ ،١١ :۵٣
"بسياری" ،ديده می شود .کاربر ِد کلمۀ "بسياری" ،نبايد با مفھوم انحصاری باشد تا ھديۀ نجات را که خدا
شدگان" کالوين ،در مقابل "برگزيده نشدگان"(.
برای تمام انسان ھا ارائه کرده است ،محدود سازد )"برگزيده
ِ
به »وجـه غـيــرمـسـتـقـيــم« اين دو »فـعــل« توجه کنيد .اين افعال به فعاليت خدا اشاره می کنند – انسان
ھا در ارتباط با شخصيت خدا گناه می کنند و در ارتباط با شخصيت »او« نيک شمرده می شوند.
الھياتی " در بر
موضوع
ت »يک شخص« " پولس در اينجا از
 " ١٩ :۵نافرمانی يک شخص  ...اطاع ِ
ِ
ِ
اعمال يک شخص بر روی تمامی جامعه تأثير می گذاشت )ر.ک .عخان
گيری عھد عتيق" استفاده می کرد.
ِ
ِ
در يوشع  .(٧آدم و حوّا با نافرمانی خود ،داوری خدا را دامنگير تمامی خلقت ساختند )ر.ک .پيدا  .(٣ھمۀ
نافرمانی آدم ،تأثير گرفته است )ر.ک .(٢۵ – ١٨ :٨ .دنيا ،ھمان دنيای اوليه نيست.
خلقت از عواقب
ِ
مردمان ،ھمان انسان ھای اوليه نيستند .مرگ ،خاتمه ھمه نوع زندگی در اين دنيا شد )ر .ک .پيدا  .(۵اين
دنيا ،آن دنيايی نيست که خدا منظور داشت!
به ھمين معنای دربرگيرنده ،يک عمل مطيعانۀ عيسی در جلجتا ،چنين نتايجی را به ارمغان آورد(١) :
عصر جديد (٢) ،مردمان جديد ،و ) (٣معاھده جديد .اين موضوع الھياتی جانشينی و نمايندگی" ،نشانه شناسی
آدم – مسيح" خوانده می شود )فيل  .(٦ :٢عيسی ،آدم ثانی است .او آغازی جديد برای بشر سقوط کرده است.
" کامالً نيک خواھند گرديد" به عنوان خاص در  ١٧ :١رجوع نماييد.
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٢٠ :۵
 " NASBاما شريعت آمد تا نافرمانی افزايش يابد"
 " NKJVبه عالوه ،قانون ،وارد شد تا قانون شکنی فراوان شود"
 " NRSVاما قانون وارد شد ،با اين نتيجه؛ و تخلف ،بسيار گرديد"
"شريعت آورده شد تا اعمال نادرست را مزيد گرداند"
TEV
"زمانی که قانون آمد ،برای آن بود که فرصت ھا را برای سقوط ،افزونی دھد"
JB
انسان سقوط کرده
درماندگی
مقصود از شريعت ھرگز نجات بخشيدن انسان ھا نبوده است ،بلکه تا نياز و
ِ
ِ
را نمايان سازد )ر.ک .افس  (٣ – ١ :٢و بدينوسيله آنھا را به سوی مسيح بياورد )ر.ک٢٠ :٣ .؛ ١۵ :۴؛
۵ :٧؛ غال  .(٢٦ – ٢٣ ،١٩ :٣شريعت نيکو است ،اما انسان گناه کار می باشد!
 " فيض بمراتب بيشتر گرديد" اين نکتۀ اصلی پولس در اين قسمت بود .گناه ،سھمگين و فرا گير است،
اما فيض فراوان است و از تأثير مرگبار گناه ،فراتر و بيشتر است .اين راھی برای تشويق کليسای نوپای قرن
اول بود .آنان در مسيح ،غلبه کنندگان بود )ر.ک١١ – ٩ :۵ .؛ ٣٩ – ٣١ :٨؛  ١يوحنا  .(۴ :۵اين
مستمسکی برای بيشتر گناه کردن نيست! به عنوان خاص » :کاربر ِد پولس از ترکيب ھای  « Huperدر
 ١:٣٠رجوع نماييد.
گير مرگ،
 ٢١ :۵ھم "گناه" و ھم "فيض" به منزلۀ پادشاه شخصيت داده شده اند .گناه بوسيلۀ قدرت ھمه ِ
ت نيکی مطلق ،که بوسيلۀ کار تکميل شدۀ عيسی
حکمرانی می کرد )آيات  .(١٧ ،١۴فيض ،از طريق قدر ِ
مسيح به شخص نسبت داده می شود ،و ايمان شخصی ايماندار ،و نيز پاسخ ھمراه با توبه نسبت به انجيل،
حکمروايی می کند.
به عنوان قوم جديد خدا ،و »بدن مسيح« ،مسيحيان نيز با مسيح حکمروايی می کنند )ر.ک١٧ :۵ .؛ ٢
تيمو ١٢ :٢؛ مکا  .(۵ :٢٢اين را می توان به عنوان حکمروايی زمينی يا مربوط به سلطنت ھزار ساله
دانست )ر.ک .مکا ١٠ – ٩ :۵؛  .(٢٠بعالوه ،کتاب مقدس از ھمان حقيقت سخن می گويد ،در اينکه می گويد
»پادشاھی« به مقدسين اعطا شده است )ر.ک .متی ١٠ ،٣ :۵؛ لوقا ٣٢ :١٢؛ افس  .(٦ – ۵ :٢به عنوان
خاص »حکمروايی در پادشاھی خدا« در  ١٧ :۵رجوع کنيد.
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ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير برای راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم .شما ،کتاب مقدس ،و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
" .١نيکی کامل" خدا را تعريف کنيد.
الھياتی "تقديس جايگاه" و "دستيابی پيشرونده و تصاعدی" چيست؟
 .٢تفاوت اين دو آموزۀ
ِ
 .٣آيا بوسيلۀ فيض نجات می يابيم يا بوسيلۀ ايمان )ر.ک .افس (٩ – ٨ :٢؟
 .۴چرا مسيحيان رنج و سختی می بينند؟
 .۵آيا ما نجات يافته ايم يا در حال نجات يافتن ھستيم يا نجات خواھيم يافت؟
 .٦آيا ما گناھکاريم زيرا گناه می کنيم ،يا گناه می کنيم زيرا گناھکار ھستيم؟
 .٧چگونه عبارات "پارسا شمرده شده" "،نجات يافته" و "مصالحه داده شده" با يکديگردر اين باب مرتبط
ھستند؟
 .٨چرا خدا مرا به خاطر گناه شخص ديگری که ھزاران سال پيش می زيسته مسئول می داند )آيات – ١٢
(٢١؟
 .٩چرا ھمگی مردم زمانھای بين آدم و موسی مردند ،اگر گناه ضمن آن مدت به حساب نمی آمد )آيات ١٣
– (١۴؟
 .١٠آيا کلمات "ھمه" و "بسياری" ،مترادف ھستند )آيات ١٩ – ١٨؛ اشعيا (١٢ – ١١ ،٦ :۵٣؟
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رومــيـــان فـصــــل ٦
تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد
UBS۴
نسبت به گناه مرده اما زنده
در مسيح

١١ - ١ :٦

NKJV
نسبت به گناه مرده  ،نسبت به
خدا ،زنده

١۴ - ١ :٦

NRSV
مردن و برخاستن با
مسيح

TEV

JB

نسبت به گناه مرده اما زنده
در مسيح

تعميد

٧ – ١ :٦

۴ – ١ :٦

۴ - ١ :٦

١١ – ۵ :٦

١١ – ۵ :٦

١۴ – ١٢ :٦

١۴ – ١٢ :٦

١۴ – ١٢ :٦

بردگا ِن پارسايی

از بردگا ِن گناه تا بردگا ِن
خدا

دو نوع بردگی

بردگا ِن پارسايی

بردگی گناه
مسيحی از
ِ
آزاد می شود

٢٣ – ١۵ :٦

٢٣ – ١۵ :٦

١٩ – ١۵ :٦

١٩ – ١۵ :٦

١٩ – ١۵ :٦

٢٣ – ٢٠ :٦

٢٣ – ٢٠ :٦

١١ – ٨ :٦
تقدس ،تا گناه ارباب
نباشد
١۴ – ١٢ :٦

مزد گناه و مزد تقدس
٢٣ - ٢٠ :٦

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحه  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد ،به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب
اين کتا ِ
مقدس می باشيد .ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را م ّنور ساخته است .در امر تفسير،
شما ،کتاب مقدس و روح القدس اولويت داريد .نبايد خود را ازين حق محروم کرده ،آنرا به يک م ّفسر
واگذار کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص کنيد .تقسيماتی را که از موضوع ھا
انجام داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد .پاراگراف بندی ،وحی نشده است اما کليدی است برای درک
ب تفسير درين امر است .ھر پاراگراف ،يک موضوع و مطلقا ً يک موضوع
مقصود نويسندۀ اصلی ،و قل ِ
دارد.
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 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
مفاھيم استنباط شده در متن
الف .باب ھای  ٣٩ :٨ – ١ :٦يک واح ِد انديشه )واحد ادبی( را تشکيل می دھند که دربارۀ ارتباط مسيحی
با گناه است .اين موضوعی است بسيار مھم ،زيرا انجيل بر پايۀ فيض رايگان خدا است که ما شايستۀ آن
نيستيم و از طريق مسيح می باشد ) .(٢١ :۵ – ٢١ :٣بنابراين ،گناه چه اثری بر ايماندار می گذارد؟ باب ٦
سئوال انگار شده می باشد :آيات  ١و  .١۵آيه  ١به  ٢٠ :۵مرتبط است ،در حاليکه آيه  ١۵مربوط
مبنی بر دو
ِ
به  ١۴ :٦است .اولين آيه ،مربوط به گناه بعنوان شيوۀ زندگی است )زمان حال( و دومين ،به يکايک اعمال
گناه آلود )زمان گذشتۀ مطلق( .ھمچنين بديھی است که آيات  ١۴ – ١در مورد آزادی ايمانداران از سلطۀ گناه
می باشد ،در حاليکه آيات  ٢٣ – ١۵با آزادی ايمانداران برای خدمت کردن به خدا ،ھمانطور که قبالً گناه را
خدمت کرده بودند ،سروکار دارد – آن خدمتی که تمام و کمال و با دل و جان است.
ب .تقديس شدن ،ھر دوی اين ھا می باشد:
 .١يک جايگاه )نسبت داده شده ھمانند نيک شمرده شدن در زمان نجات(٢١ :۵ – ٢١ :٣ ،
 .٢شبي ِه مسيح شدن به طرز فزاينده
) ٣٩ :٨ – ١ :٦ (١اين واقعيت را از لحاظ الھياتی بيان می کند
) ١٣ :١۵ – ١ :١٢ (٢تبيين عملی آن است )ر.ک .عنوان خاص در (۴ :٦
جايگاھی شخص را از لحاظ علم الھی تفکيک و
تقديس
ج .منقدين اغلب بايد موضوع پارسا نمودن و
ِ
ِ
مجزا کنند تا کمکی به استفھام معنی آنھا در کتاب مقدس نمايند .در واقع ،اينھا اعمالی ھستند که
انجام ھر
زمان توأم انجام می دھد )از لحاظ جايگاه ١ ،قرن ٣٠ :١؛  .(١١ :٦فراين ِد
فيض در يک
ِ
ِ
دو يکسان است – فيض خدا که زندگی و مرگ عيسی نشانگر آن بوده است ،و بوسيلۀ ايمان دريافت
می شود )ر.ک .افس .(٩ – ٨ :٢
اين فصل ،بلوغ کامل روحانی را که فرزندان خدا می توانند در مسيح به آن دست پيدا کنند ،تعليم
د.
ت
می دھد )بی گناھی ،ر.ک ١ .يوحنا ٩ ، ٦ :٣؛  .(١٨ :۵باب  ٧و  ١يوحنا  ١ :٢ – ٨ :١واقعي ِ
بودن ايمانداران را نشان می دھد.
مداوم گناھکار
ِ
ِ
بسياری از اختالفات در بارۀ عقيدۀ پولس در مورد بخشش ،مربوط به مسئلۀ اخالقيات بوده
ايمانداران جديد به رعايت شريعت موسی ،زندگی
است .يھوديان می خواستند با وادار ساختن
ِ
خداپسندانه را تضمين نمايند .بايد اعتراف کرد بعضی افراد از عقايد پولس بعنوان مستمسک و
مجوّزی برای گناه کردن استفاده می کرده اند و می کنند )ر.ک .آيات ١۵ ، ١؛  ٢پطر – ١۵ :٣
 .(١٦پولس ايمان داشت ساکن شدن روح القدس در انسان است که تولي ِد پيروانی با زندگی
قانون خارج ]از وجود انسان[ .در واقع ،اين ھمان
خداپسندانه و مشابه به مسيح می کند ،نه يک
ِ
تفاوت بين »معاھده قديم« )ر.ک .تث  (٢٨ – ٢٧و »معاھده جديد« است )ر.ک .ار  ٣۴-٣١ :٣١؛
حز .(٢٧-٢٦ :٣٦
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روحانی پارسا شمرده شدن  /تقديس شدن است .در
تعميد صرفا ً يک نمونۀ جسمانی از واقعيت
ِ
تقديس تجربی )شباھت به مسيح(
تقديس جايگاھی )پارسا شمرده شدن( و
روميان ،ھر دو آموزۀ
ِ
ِ
تأکيد شده اند .دفن شدن با » او « )آيه  (۴به ھمسانی " مصلوب شدن با » او« " است )آيه .(٦
نکات کليدی غلبه بر وسوسه و گناه در زندگی مسيحی به شرح ذيل می باشد:
 .١بدانيد در مسيح کی ھستيد .بدانيد »او « برای شما چه کرده است .شما از گناه آزاد ھستيد! شما
نسبت به گناه مرده ايد!
 .٢در موقعيت ھايی که روزانه با آنھا روبرو می شويد ،جايگاه خود را در مسيح به حساب بياوريد
و در نظر داشته باشيد.
 .٣ما متعلق به خود نيستيم! بايد ارباب خود را خدمت  /اطاعت نماييم .ما از روی قدردانی و
محبت به » او « که ما را محبت نمود خدمت  /اطاعت می کنيم.
 .۴زندگی مسيحی زندگی ماوراء طبيعی است .اين زندگی ،ھمانند نجات ،ھديه ای از خدا در
مسيح است .او درين کار پيشقدم می شود و نيروی آنرا فراھم می سازد .در مقابل ،ما بايد توبه
آغاز کار و ھم بطور مستمر.
کنيم و ايمان بياوريم  -ھم در
ِ
ً
 .۵با گناه بازی نکنيد .آنرا آنچه حقيقتا ھست بناميد .از آن روی بگردانيد؛ از آن فرار کنيد.
خودتان را در موقعيتی که وسوسه انگيز است قرار ندھيد.
 .٦گناه ،اعتيادی است که می توان آن را ترک نمود ،اما نياز به زمان ،تالش و اراده دارد.

مطالعه واژگان و عبارات
متن ) NASBبه روز شده(٧ – ١ :٦ :
 ١پس چه بگوئيم؟ آيا به گناه کردن ادامه دھيم تا فيض افزون شود؟ ھرگز چنين مباد! ما که نسبت به
گناه مرديم ،چگونه می توانيم به زندگی در آن ادامه دھيم؟  ٣يا نمی دانيد ھمه ما که در مسيح عيسی تعميد
يافته ايم ،در مرگ »او« تعميد يافته ايم؟  ۴پس با تعميد يافتن در مرگ ،با »او« دفن شده ايم تا ھمان گونه
زندگی نوينی گام برداريم ۵ .پس اگر در
جالل پدر ،از مردگان برخيزانيده شد ،ما نيز در
که مسيح به وسيلۀ
ِ
ِ
٦
ت مرگِ » وی« با » او « يگانه شده ايم ،به يقين به شباھت رستاخيز »او« نيز خواھيم بود .اين را
شباھ ِ
بندگان گناه
ميدانيم که ضمير کھنۀ ما با » او « مصلوب شد تا پيکر گنا ِه ما برکنار شود ،و تا آنکه ديگر،
ِ
نباشيم ؛  ٧چون آن که مرده است ،از گناه آزاد شده است.
٢

١ :٦
" آيا به گناه کردن ادامه دھيم تا فيض افزون شود"
NASB
" آيا به گناه کردن ادامه دھيم تا فيض فراوان گردد"
NKJV
" آيا بايد به گناه کردن ادامه دھيم تا فيض فراوان گردد"
NRSV
" که بايد به زندگی در گناه ادامه دھيم تا آنکه فيض خدا افزون گردد"
TEV
" درين صورت آيا بايد در گناه باقی بمانيم تا بگذاريم فيض وسعت بيشتری يابد"
JB
زمان اين جمله »حـال اخـبـاری الـتـزامـی« است و عمالً اين سئوال را مطرح می کند که آيا مسيحيان بايد
گناه را "تحمل" کنند يا آن را " بپذيرند" ؟ اين سئوال ،عطفی است به  .٢٠ :۵پولس در آنجا يک معترض
فرضی ) (diatribeرا به کار برده است تا مانع سوء استفادۀ ممکنه از فيض شود )ر.ک ١ .يوحنا  ٩ ،٦ :٣؛
ت خدا اين نيست که مجوّزی برای زندگی نامطيعانه به دست دھند.
 .(١٨ :۵منظور از فيض و رحم ِ
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فيض خدا توسط مسيح) ،ر.ک ٢۴ :٣ .؛  ١٧ ،١۵ :۵؛
بعنوان ھديۀ
ت رايگان
انجيل پولس در مورد نجا ِ
ِ
ِ
 (٢٣ :٦سئواالت بسياری در مورد نيکی مطلق بعنوان شيوۀ زندگی برانگيخت .يک ھديۀ رايگان ،چگونه
کامل اخالقی می گردد؟ پارسا ساختن و تقديس کردن نبايد از يکديگر مجزا کرده شوند
باعث ايجا ِد
نيکی
ِ
ِ
)ر.ک .متی  ٢٧ – ٢۴ :٧؛ لوقا  ٢١ :٨؛  ٢٨ :١١؛ يوحنا  ١٧ :١٣؛ روم  ١٣ :٢؛ يعقوب  ٢۵-٢٢ :١؛
.(٢٦ – ١۴ :٢
رسول دلی آزاد شده« متذکرشوم:
درين مورد اجازه دھيد نقل قولی از اف .اف .بروس در کتاب » پولس:
ِ
نشان
زيستن کھنۀ احيا نشدۀ آنھا ،و زندگی نوين آنھا در مسيح :تعميد،
ميان
»تعميد مسيحيان ،تشکل مرزی بود
ِ
ِ
ِ
مسيحی تعميد يافته ،به گناه کردن ادامه دھد اينکار
مرگِ آنھا نسبت به قوانين قبلی بود ،به طوری که اگر يک
ِ
ب پيشين خود بماند )ر.ک .روم - ١ :٦
ھمانقدر نامعقول و مھمل است که يک بردۀ آزاد شده ،در بردگی صاح ِ
 (٢٣-١۵ ،۴يا يک بيوه زن به " قوانين مورد شوھرش" مقيد بماند « صص ) ٨٢-٢٨١ر.ک .روم .(٦-١ :٧
جيمز اس .استوارت در کتاب خود به نام » يک انسان در مسيح« می گويد " :عبارات نمونه و کالسيک که
تمامی اين جنبۀ ديدگاه حواريون را در بر دارد در روميان  ٦ديده می شود .در آنجا پولس ،با تالش و اھتمام
شکوھمندی ،اين آموزه را در قلب و وجدان مخاطب نقش می بندد که متحد شدن ايماندار با عيسی در مرگ او،
کردن گناه به طور کامل و جدی است )صص .(٨٨-١٨٧
به معنی ترک
ِ
" ٢ :٦ھرگز چنين مباد" اين عبارت » شـکل دعـايــی« نادری است که وجه يا حالت دستوری کاربردی در
مورد دعا يا آرزو بوده است .پولس با اين ّ
فـن نگارش ،پاسخ معترض فرضی را می دھد .اين حاکی از شوک
درک اشتباه و استفادۀ ناروای بی ايمانان از فيض است )ر.ک.(٦ ،۴ :٣ .
و بيزاری پولس نسبت به
ِ
" ما که نسبت به گناه مرديم"  :اين عبارت »گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـن مـتـعـدی اخـبـاری« است و به معنی
"ما مرده ايم" می باشد" .گناه" در »وجـه مـفـرد« در سراسر اين باب به دفعات استفاده شده است .به نظر می
ت گناه کار" و مورثی ما از آدم است )ر.ک .روم  ٢١-١٢ :۵؛  ١قرن .(٢٢-٢١ :١۵
رسد اشارۀ آن به "ذا ِ
موضوع مرگ را به عنوان يک استعاره به کار ميگيرد تا رابطۀ نوين ايمان دار را با مسيح نشان
پولس اغلب
ِ
دھد .ايمانداران ديگر تحت سلطۀ گناه نيستند.
" به زندگی در آن ادامه دھيم" به طور تحت اللفظی" ،راه رفتن" در اينجا ذکر شده است .کاربرد اين
مطابق ايمان )ر.ک .افس  ١ :۴؛  (١۵ ، ٢ :۵يا شيوۀ زندگی مطابق گناه
استعاره ،يا برای تأکيد شيوۀ زندگی
ِ
است )ر.ک .آيه  .(۴مسيحيان نمی توانند در گناه زندگی کنند و شادمان باشند!
" ۴ – ٣ :٦تعميد يافته ايم  ...دفن شده ايم" ھر دوی اين ھا »گـذشـتـه غـيـرمعـيـن اخـبـاری
کار به اتمام رسيده ای را توسط يک عامل خارجی تأکيد می
غـيـرمـسـتـقـيـم« ھستند .اين شکل دستوریِ ،
کرد ،که درينجا روح القدس است .درين متن ،اين دو عبارت ھمسان ھستند.
عنوان خاص :تعميد
کرتيس وان در کتاب خود به نام "اعمال" ،پانوشت جالبی در صفحه  ٢٨دارد:
شخص
شخص التزامی است؛ کلمه برای "توبه"  ،دوم
" کلمۀ يونانی برای "تعميد يافته"  ،سوم
ِ
ِ
شخص "تعميد يافته" که
فرمان به دوم شخص که مستقيم تر است  ،به سوم
تغيير
التزامی است .اين
ِ
ِ
ِ
ً
ً
آنقدر مستقيم نيست ،بدان معنی است که آنچه پطرس اوال و اساسا طلب می کند ،توبه است".
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يحيی تعميد دھنده )ر.ک .متی  (٢ :٣و عيسی )ر.ک .متی :۴
ت موعظه ھای
اين پيگيری است ازتأکيدا ِ
ِ
بيان علنی اين تغيير روحانی است .در عھد جديد
 .(١٧توبه يک کليد روحانی به نظر می رسد ،و تعميد ِ
خبری از ايمانداران تعميد نيافته نيست! در کليسای اوليه ،تعميد تنھا راه اعتراف عمومی به ايمان بود .اينکار
فرصتی است برای اعالم عمومی ايمان خود به مسيح ،نه فرايندی برای نجات! بايد بياد داشت که تعميد در
موعظه دوم پطرس ذکر نشده است ،در حاليکه توبه ذکر شده است )ر.ک ١٩ :٣ .؛ لوقا  .(١٧ :٢۴تعميد
نمونه ای بود که عيسی برای ما گذاشت )ر.ک .متی  .(١٨ – ١٣ :٣تعميد ،حکم عيسی بود )ر.ک .متی :٢٨
برای نجات ،در عھد جديد مطرح نشده است؛ از تمامی ايمانداران انتظار
لزوم تعميد
امروزی
 .(١٩سئوال
ِ
ِ
ِ
می رود تعميد بيابند .در عين حال ،شخص بايد از تشريفاتی شدن مراسم مقدس پرھيز کند! موضوع نجات به
مراسم درست انجام گيرد!
ت درست گفته شود و
ايمان مربوط می شود ،نه آنکه در
محل درست ،کلما ِ
ِ
ِ
" در مسيح عيسی" کاربرد  ") eisدر"  (into ،با مأموريت عظيم متی  ١٩ :٢٨ھمسان است ،که می
گويد ايمانداران جديد ) eisدر( نام پدر و پسر و روح القدس تعميد می يابند .اين »حـرف اضـافـه« برای
توصيف ايمانداران نيز در زمان تعميد بوسيلۀ روح خدا در بدن مسيح در  ١قرن  ١٣ :١٢به کار رفته است.
درين چارچوب  eisمترادف با ) enدر مسيح( در آيه  ١١است ،که روش مورد عالقۀ پولس برای مشخص
حرف اضافه »مشخص کننده حدود محل فعاليت« است .زندگی ،فعاليت ،و
کردن ايمانداران می باشد .اين
ِ
وجود ايمانداران در مسيح است .اين »حـروف اضـافــه« چنين يکی
شدن نزديک ،اين محيط مشارکت ،و اين
ِ
رابطۀ تاک و شاخه را بيان می کنند .ايمانداران خود را با مسيح در مرگ او )ر.ک .آيه  ٦؛ ،(١٧ :٨
رستاخيز او) ،ر.ک .آيه  ،(۵در خدمت مطيعانه او به خدا ،و در پادشاھی او متحد و ملحق می سازند!
" در مرگِ » او «  ...با » او « دفن شده ايم" تعميد بوسيلۀ غوطه ور ساختن در آب ،مثالی است از
مرگ و دفن شدن )ر.ک .آيه  ۵و کولس  .(١٢ :٢عيسی از تعميد بعنوان استعاره ای از مرگ خود استفاده
نمود )ر.ک .مرقس  ٣٩-٣٨ :١٠؛ لوقا  .(۵٠ :١٢اينجا تأکيد در مورد آموزه ای از تعميد نيست ،بلکه رابطۀ
جديد و نزديک مسيحيان با مرگ و دفن مسيح است .ايمانداران با تعميد مسيح ،با شخصيت او ،با قربانی او ،
با مأموريت او خود را يکی می سازند .گناه ھيچ نفوذی بر ايمانداران ندارد!
" ۴ :٦با تعميد يافتن در مرگ ،با » او« دفن شده ايم" دراين باب ،ھمانطور که مشخصۀ نوشته ھای پولس
است ،از ترکيب ھای  ) sunبا (  ،مکرراً استفاده می کند )مانند افس (٦-۵ :٢
 = sun + thaptō .١با ھم دفن شدن ،آيه  ۴؛ کولس ١٢ :٢؛ نيز به آيه  ٨توجه کنيد
 = sun + stauroō .٢با ھم کاشته شدن ،آيه ۵
حاوی "با ھم مردن" و "با ھم حکمرانی
 = sun + azō .٣با ھم زيستن ،آيه  ٨؛  ٢تيمو ) ١١ :٢نيز
ِ
کردن" است(
 " ھمان گونه  ...ما نيز در زندگی نوينی گام برداريم " اين » گــذشـتـۀ غـيـرمعـيـن مـتـعــدی
الـتــزامــی« است .نتيجه ای که از نجات انتظار می رود ،تقديس شدن است .از آنجا که ايمانداران فيض خدا
را به توسط مسيح می شناسند ،زندگی شان بايد متفاوت باشد .زندگی جديد ما  ،نجات را برای ما به ھمراه نمی
آورد ،بلکه نتيجه نجات است )ر.ک .آيات ١٩ ،١٦؛ و افس  ١٠ ،٩ – ٨ :٢؛ يعقوب  .(٢٦ – ١۴ :٢اين
"کداميک ايمان يا اعمال" نيست ،اما درينجا ترتيبی وجود دارد که حاکی از تابع و پيرو بودن
سئوال در مورد
ِ
يکی از اين موضوعات نسبت به ديگری است.
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عنوان خاص :تقديس
عھد جديد تصريح ميکند زمانی که گناھکاران با توبه و ايمان به عيسی روی می آورند ،بالفاصله پارسا
شناخته می شوند و تقديس می گردند .اين جايگا ِه نوين آنھا در مسيح است .پارسايی او به حساب آنان گذاشته
شده است )روم  .(۴آنھا نيک و مقدس اعالم می شوند )عمل خدا از لحاظ قانون(.
ا ّما عھد جديد ھمچنين ايمانداران را مصّرانه به مقدس بودن و تقديس شدن وا ميدارد .اين از طرفی ،يک
کار پايان يافتۀ عيسی مسيح است و از طرف ديگر يک فرا خوانی برای شبيه به مسيح شدن
جايگاه الھياتی در ِ
در طرز فکر و اعمال روزانه .ھمانطور که نجات يک ھديه رايگان است و بھای آنگونه زندگی کردن ،ھمه
چيز فرد است ،تقديس شدن نيز چنين است.
ِ
شباھت فزاينده به مسيح
پاسخ اوليه
اعمال  ٢٣ :٢٠؛ ١٨ :٢٦

روميان ١٩ :٦

روميان ١٦ :١۵

 ٢قرنتيان ١ :٧

 ١قرنتيان  ٣-٢ :١؛ ١١ :٦

 ١تسالونيکيان  ١٣ :٣؛  ٧ ، ۴ – ٣ :۴؛ ٢٣ :۵

 ٢تسالونيکيان ١٣ :٢

 ١تيموتاؤس ١۵ :٢

عبرانيان ١١ :٢؛ ١۴ ،١٠ :١٠؛ ١٢ :١٣

 ٢تيموتاؤس ٢١ :٢

 ١پطرس ١ :١

عبرانيان ١۴ :١٢
 ١پطرس ١٦-١۵ :١

" مسيح برخيزانيده شد" درين چارچوب ،پذيرش و تصديق » پدر « از سخنان و کارھای »پسر « در دو
رويداد عظيم بيان شده اند.
 .١برخاستن عيسی از مردگان
 .٢صعود عيسی به دست راست » پدر «
" جالل پدر" در مورد " جالل " به عنوان خاص در  ٢٣ :٣رجوع نماييد .در مورد » پدر« به عنوان
خاص  ٧ :١رجوع نماييد.
" ۵ :٦اگر" اين »جمله شرطی نوع اول« است که از ديدگاه نويسنده ،يا برای مقاصد ادبی او ،واقعيت
فرض شده است .فرض پولس بر اين بود که خوانندگان او ايمانداران بودند.
" با » او« يگانه شده ايم" اين وجه » نقلی اخباری سببی" است که می شود آنرا اينطور ترجمه کرد" :به
يکديگر متصل شده ايم و متصل بودن ما ادامه می يابد "،يا "با يکديگر کاشته شده ايم و کاشته شدن ما با
يکديگر ادامه می يابد ".اين واقعيت با "ماندن" در يوحنا  ١۵متشابه است .اگر ھويت ايمانداران با مرگ
عيسی مشخص شده است )ر.ک .غال  ٢٠ – ١٩ :٢؛ کولس  ٢٠ :٢؛  ،(۵ – ٣ :٣از لحاظ الھياتی ،ھويت آنھا
بايد با زندگی رستاخيز يافتۀ او مشخص شود )ر.ک .آيه .(١٠
ای تعميد بعنوان مرگ ،اين ھا را نشان می داده است (١) :ما نسبت به زندگی گذشته و
اين جنبۀ استعاره ِ
معاھده قديمی مرده ايم (٢) ،ما نسبت به روح خدا و معاھدۀ جديد زنده ايم .از اين رو تعميد مسيحی ھمان
نبی عھدعتيق بود .تعميد در کليسای اوليه فرصتی برای ايماندار جديد
تعمي ِد
يحيی تعميد دھنده نيست که آخرين ِ
ِ
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اعتقادی مراسم تعميد که درخواست کننده
محسوب می شد تا ايمان خود را به عموم اعتراف کند .اولين فرمول
ِ
بايد تکرار ميکرد چنين بود" ،من ايمان دارم عيسی خداوند است" )ر.ک .روم  .(١٣ – ٩ :١٠اين اعالميه
عمومی ،عمل تشريفاتی و رسمی بود در مورد آنچه پيشتر در تجربۀ شخص انجام يافته بود .تعميد ،فرايندی
نبود برای انجام بخشش ،نجات يا آمدن روح القدس ،بلکه موقعيتی بود برای اعالم و اعتراف عمومی به اين
موارد )ر.ک .اعمال  .(٣٨ :٢اما اينکار انتخابی نبود .عيسی آنرا حکم فرمود )ر.ک .متی ،(٢٠ – ١٩ :٢٨
و خود در عمل آنرا نمونه شد) ،ر.ک .متی  ٣؛ مرقس ١؛ لوقا  (٣و بخشی از موعظه ھای رسوالن و روند
ھا در » اعمال رسوالن« به آن اختصاص يافت.
٦ :٦
" اين را می دانيم ،که ضمير کھنه ما با » او« مصلوب شد"
NASB
" اين را می دانيم ،که انسانيت کھنه ما با او مصلوب شد"
NKJV
" می دانيم که ضمير کھنه ما با او مصلوب شد"
NRSV
" و اين را می دانيم :وجود کھنۀ ما ،با مسيح بر صليب او به مرگ سپرده شده است"
TEV
" بايد بدانيم که ضمير پيشين ما با او مصلوب شده است"
JB
نفس کھنۀ ما يکبار و برای
اين » گذشتۀ غـيـرمـعـيـن اخـبـاری غـيـرمـسـتـقـيـم« است بدين معنی که "
ِ
ھميشه بوسيلۀ روح خدا مصلوب گشته است ".اين واقعيت برای زندگی پيروزمندانه مسيحی اھميت اساسی
دارد .ايمانداران بايد درک کنند رابطۀ جديد شان با گناه چيست )ر.ک .غال  ٢٠ :٢؛  .(١۴ :٦نفس کھنۀ
سقوط کردۀ انسان )طبيعت منسوب به آدم( ،با مسيح مرده است )ر.ک .آيه  ٧؛ افس  ٢٢ :۴و کولس  .(٩ :٣ما
اکنون بعنوان ايمانداران در مورد گناه حق انتخاب داريم – ھمانطور که آدم در اول داشت.

 " NKJV ،NASBتا پيک ِر گنا ِه ما ،برکنار شود"
" تا آنکه پيک ِر گناه ،نابود گردد"
NRSV
س گناه کار ،نابود گردد"
TEV
" برای آنکه قدر ِ
ت نف ِ
" تا جسم گناھکار نابود گردد"
JB
پولس کلمۀ "پيکر" ) (somaرا در چند عبارت » ِملکی« به کار ميگيرد.
پيکر گناه ،روميان ٦ :٦
.١
ِ
پيکر اين مرگ ،روميان ٢۴ :٧
.٢
ِ
يکر جسم ،کولسيان ١١ :٢
 .٣پ ِ
عصر پرگناه و ارتداد سخن می گويد.
پولس در بارۀ زندگی جسمانی اين
پيکر
پيکر جدي ِد قيام کردۀ عيسی،
ِ
ِ
ِ
مشکل کار نيست )فلسفۀ يونانی( ،بلکه گناه و
دورۀ جدي ِد پارسايی است )ر.ک ٢ .قرن  .(١٧ :۵جسمانيت،
ِ
بدن جسمانی در ابديت را تأييد می کند )ر.ک ١ .قرن
نافرمانی .بدن ،شرير نيست .مسيحيت ،باور به يک ِ
بدن جسمانی ،ميدان نبردی برای وسوسه ،گناه و نفس است.
 .(١۵اما ِ
ت "برکنار شود" چنين بوده:
اين »گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـن غـيـرمـسـتـقـيـم الـتـزامــی« است.
معنی عبار ِ
ِ
معنی "نابود شده" نبوده است .اين کلمه
"غير فعال شود" "قدرت از آن سلب شود" يا "بی اثر شود"  ،اما به
ِ
مورد عالقۀ پولس بود و بيش از بيست و پنج بار به کار گرفته شده است .به عنوان خاص  ٣ :٣رجوع نماييد.
پيکر فيزيکی ما از لحاظ اخالقی خنثی است ،اما در عين حال ،ميدان کارزاری است برای جنگِ ھمچنان
برپای روحانی )ر.ک .آيات  ١٣ – ١٢؛  ٢١ – ١٢ :۵؛ .(٢ – ١ :١٢
ِ
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" ٧ :٦آن که مرده است از گناه آزاد شده است" اين »گـذشـتـه غـيـرمعـيـن مـتـعـدی وصـفـی« و »گـذشـتـه
نـقـلی غـيـرمـسـتـقـيـم اخـبـاری« است به اين معنی" :آنکه مرده است از گناه آزاد گشته و آزاديش از گناه در
سقوط
نفس مورثی از
بردگی گناه و
حال ادامه است" .از آنجا که ايمانداران ،خلقت جديدی در مسيح ھستند ،از
ِ
ِ
ِ
آدم ،آزاد شده اند و اين آزاد شدن در حال ادامه می باشد )ر.ک.(٦ – ١ :٧ .
واژۀ يونانی که درين جا "آزاد شده" ترجمه شده است ،واژه ای است که در ديگر جاھا در باب ھای
آغازين بعنوان "پارسا شده" ترجمه شده است ) .(ASVدرين متن" ،آزاد شده" بسيار بيشتر مصداق دارد
)مشاب ِه کاربر ِد آن در اعمال  .(٣٩ :١٣بياد داشته باشيد که متن ،تعيين کنندۀ معنی واژه است  ،نه يک فرھنگ
فنی از پيش تعيين شده .کلمات ،صرفا ً در جمالت معنی دارند و جمالت تنھا در پاراگراف ھا
لغات يا
معانی ِ
ِ
معنی دارند.
متن ) NASBبه روز شده(١١ – ٨ :٦ :
 ٨حال اگر با مسيح مرده ايم ،ايمان داريم که با » او« زندگی نيز خواھيم کرد .می دانيم که مسيح،
چون از مردگان برخيزانيده شده است ،ديگر ھرگز نخواھد مرد؛ مرگ ديگر ارباب » او« نيست  ١٠زيرا آن
مرگی که » او« ُمرد ،يک بار برای ھميشه نسبت به گناه ُمرد؛ اما زندگی ای که » او« زيست ميکند ،برای
خدا زيست ميکند ١١ .به ھمين سان ،شما خود را نسبت به گناه ُمرده محسوب کنيد ،اما در مسيح عيسی
نسبت به خدا ،زنده.
٩

" ٨ :٦اگر" اين »جملۀ نوع اول شرطی« است که از ديدگاه نويسنده ،يا برای مقاصد ادبی او واقعيت فرض
گرفته می شود .تعمي ِد ايماندار ،به طرزی قابل ديد ،نمودار مرگ شخص با مسيح است.
" با » او« زندگی نيز خواھيم کرد" برداشتی که اين چارچوب طلب می کند ،زندگی کنونی و درين دنيا
است )ر.ک ١ .يوحنا  ،(٧ :١و مختص زندگی آينده نيست .آيه  ۵از سھيم شدن ما در مرگ مسيح سخن می
مفھوم "پادشاھی خدا"
گويد ،در حاليکه آيه  ٨گويای سھيم شدن ما در زندگی اوست .اين ھمان تنش موجود در
ِ
فيض
در کتاب مقدس است .ھم در زندگی فعلی است و ھم دراين دنيا  -و ضمنا ً در آينده نيز ھست .ثمرۀ
ِ
کنترل نفس باشد ،نه يک مجوّز.
رايگان بايد
ِ
" ٩ :٦چون از مردگان برخيزانيده شده است" اين »گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـن وصفـی غـيـرمـسـتـقـيـم« است
)به  ۴ :٦رجوع شود » ،گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـن اخـبــاری غـيـرمـسـتـقـيـم«(.
اقنوم تثليث در رستاخيز عيسی فعال بودند (١) :روح خدا )ر.ک .روم
عھد جديد تأييد می نمايد که ھر سه
ِ
 (١١ :٨؛ ) » (٢پسر« )ر.ک .يوحنا ٢٢ – ١٩ :٢؛  (١٨ – ١٧ :١٠؛ و بيشتر اوقات ) » (٣پدر« )ر.ک.
اعمال  ٣٢ ،٢۴ :٢؛  ٢٦ ،١۵ :٣؛  ١٠ :۴؛  ٣٠ :۵؛  ۴٠ :١٠؛  ٣٧ ،٣۴ ،٣٣ ،٣٠ :١٣؛  ٣١ :١٧؛ روم
 .(٩ ،۴ :٦اقدامات »پدر« تصديق می کرد که او ،زندگی و مرگ و آموزه ھای عيسی را قبول داشت .اين
بزرگترين موضوع در موعظه ھای اوليه رسوالن بود .به عنوان خاص» :موعظه ھای اعالم کننده حقايق
ايمان« در  ٢ :١مراجعه کنيد.

NASB
NRSV ،NKJV
TEV

" مرگ ديگر ارباب » او« نيست"
" مرگ ديگر بر » او« تسلطی ندارد"
" مرگ ديگر بر »او« فرمان نخواھد راند"
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" مرگ ديگر قدرتی بر او ندارد"
NJB
»فـعــل«  kurieuōاز واژۀ  kuriosآمده است که به معنی "صاحب"" ،ارباب"" ،شوھر" يا "خداوند"
است .اکنون عيسی بر مرگ ،حکم خداوندی دارد )ر.ک .مکا  .(١٨ :١عيسی اولين کسی است که قدرت
مرگ را در ھم شکسته است )ر.ک  ١قرن ! (١۵
" ١٠ :٦آن مرگی که » او« ُمرد ،نسبت به گناه ُمرد" عيسی در دنيايی پر گناه زندگی می کرد و اگرچه او
ھرگز گناه نکرد ،دنيای گناھکار او را به صليب کشيد )ر.ک .عبر  .(١٠ :١٠مرگ جانشين شوندۀ عيسی ،به
جای مردم ،تمامی الزامات شريعت و عواقب آن را نسبت به انسان ھا ،باطل ساخت )ر.ک .غال ١٣ :٣؛
کولس .( ١۴ – ١٣ :٢
" يک بار برای ھميشه" در اين چارچوب ،پولس دارد صليب شدن عيسی را تأکيد می کند .مرگ او که
يک بار انجام شد و برای گناه بود ،بر مرگِ پيروان او نسبت به گناه ،اثر بخش بوده است.
بودن مرگِ قربانی شوندۀ عيسی را ،که يکبار داده شد ،تأکيد می کند .اين نجات
کتاب عبرانيان نيز نھايی
ِ
و بخششی که يکبار انجام شدند ،برای ھميشه به انجام رسيده اند )ر.ک" .يک بار" ] ٢٧ :٧ ،[ephapax؛ :٩
 ١٢؛  ١٠ :١٠و "يک بار برای ھميشه" ]  ۴ :٦ ، [ hapax؛ ٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٧ :٩؛ ٢ :١٠؛ ،٢٦ :١٢
 .(٢٧اين تأييد مکرر قربانی ای است که به انجام رسيده است.
" اما زندگی ای که » او« زيست ميکند ،برای خدا زيست ميکند" دو » گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـن« در قسمت
اول آيه  ،١٠تضاد داده شده اند با »حـال مـتــعـدی اخـبــاری« در قسمت دوم آيۀ  .١٠ايمانداران با مسيح مرده
اند؛ ايمانداران توسط مسيح برای خدا زندگی می کنند .ھدف انجيل صرفا ً بخشش نيست )پارسا ساختن( ،بلکه
خدمت به خدا است )تقديس شدن( .ايمانداران نجات يافته اند تا خدمت کنند.
ال انـعـکاســی ]عملی که
" ١١ :٦به ھمين سان ،شما خود را نسبت به گناهُ ،مرده محسوب کنيد" اين »حـ ِ
به خود فاعل برميگردد[ مـتــوســط )در ظاھر مجھول و در معنی معلوم( امـــری« است .اين حکمی مداوم و
دائمی برای ايمانداران است .آگاھی مسيحيان در مورد کاری که مسيح به جای آنھا و به خاطر آنھا کرده است،
برای زندگی روزانه حياتی است .کلمۀ "به حساب گذاشتن" )ر.ک ،(٩ ،۴ :۴ .واژۀ حسابداری بود به اين
معنی" :به دقت آن را جمع بزنيد" و سپس بر مبنای آن آگاھی عمل کنيد .آيات  ١١ – ١جايگاه فرد را در
مسيح تصديق می کرد )تقديس جايگاھی( ،در حاليکه  ١٣ – ١٢در او راه رفتن را ]زندگی کردن[ تأکيد می
کرد )تقديس فزاينده( .به عنوان خاص در آيه  ۴رجوع نماييد.
متن ) NASBبه روز شده(١۴ – ١٢ :٦ :
١٢
و ديگر به اين ادامه
فانی شما فرمان براند تا شھوات آنرا اطاعت کنيد.
بدن
پس مگذاريد گناه در ِ
ِ
ندھيد که اعضای بدن خود را به عنوان ابزا ِر شرارت به گناه تقديم کنيد؛ بلکه خود را به خدا ،ھمچون کسانی
که از مردگان زنده شده اند ،تقديم کنيد و اعضای بدن خود را بعنوان ابزار پارسائی به خدا ١۴ .زيرا گناه
ارباب شما نخواھد بود ،چون تحت قانون نيستيد بلکه تحت فيض.
١٣

مـتـعــدی امـــری« است با » تـکواژ
ال
 " ١٢ :٦پس مگذاريد گناه در بدن فانی شما فرمان براند" اين »حــ ِ
ِ
مـنـفـی«  ،که معموالً معنی آن متوقف ساختن عملی در حال انجام بود .کلمۀ "فرمان راندن" مربوط می شود
به  ٢١ – ١٧ :۵و  .٢٣ :٦پولس به چند مفھوم الھياتی ،شخصيت انسانی می بخشد (١) :مـرگ بـعـنـوان يـک
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پادشاه فرمان می راند )ر.ک١٧ ، ١۴ :۵ .؛  (٢٣ :٦؛ ) (٢فيض بعنوان پادشاه فرمان می راند )ر.ک(٢١ :۵ .
 ،و ) (٣گناه بعنوان پادشاه فرمان می راند )ر.ک .(١۴ ،١٢ :٦ .سئوال واقعی اينست که چه کسی ]اکنون[ در
زندگی شما فرمان می راند؟ ايماندار در مسيح قدرت اين انتخاب را دارد! چه وضعيت تأسف باری برای
شخص ،کليسای محلی ،و پادشاھی خدا ،که ايمانداران در حينی که ادعای فيض می کنند ،نفس و گناه را
انتخاب نمايند!
" ١٣ :٦ديگر به اين ادامه ندھيد که اعضای بدن خود را به گناه تقديم کنيد" اين »حــال متـعـدی امــری«
است با » تـکواژ مـنـفـی«  ،که معموالً معنی آن متوقف ساختن عملی در حال انجام بود .اين احتمال بالقوۀ گناه
را در زندگی ايمانداران نشان می دھد )ر.ک ١ :٧ .به بعد؛  ١يوحنا  .(١ :٢ – ٨ :١اما لزوم گناه در رابطۀ
ايماندار با مسيح از ميان برداشته شده است ،آيات .١١ – ١
" به عنوان ابزار" اين کلمه به "اسلحه ھای يک سرباز" اشاره داشت .بدن جسمانی ما ميدان کارزاری
است برای وسوسه )ر.ک .آيات ١٣ – ١٢؛ ٢-١ :١٢؛  ١قرن ٢٠ :٦؛ فيل  .(٢٠ :١زندگی ھای ما انجيل را
در معرض ديد عموم قرار می دھند.
" بلکه ...خود را به خدا تقديم کنيد" اين » گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـن مـتـعـدی امــری« است که فراخوانی
بود برای عمل قاطع )ر.ک .(١ :١٢ .ايمانداران اين را در زمان نجات بوسيلۀ ايمان انجام می دھند ،اما بايد به
انجام آن در سراسر زندگی خود نيز ادامه دھند.
به ھمسانی ھای اين آيه توجه کنيد.
 .١ھمان »فـعــل« و ھر دو »امـــری« ھستند
 .٢استعاره ھای رزمی
 ١ – ٢اسلحه ھای شرارت
 ٢ – ٢اسلحه ھای نيکی مطلق
 .٣ايمانداران می توانند يا بدن ھای خود را به گناه ارائه کنند يا خود را به خدا تسليم نمايند
بياد داشته باشيد ،اين آيه دربارۀ ايمانداران صحبت می کند – گزينه ھنوز ادامه دارد؛ نبرد ھنوز ادامه دارد !
" ١۴ :٦زيرا گناه ارباب شما نخواھد بود" اين » آيــنــدۀ مـتــعــدی اخـبــاری« است )ر.ک .مزمور :١٩
 (١٣که بعنوان »امـــری« عمل می کند" :گناه نبايد ارباب شما باشد!" گناه ارباب ايمانداران نيست زيرا آن
ارباب مسيح نيست )ر.ک .آيه  ٩؛ يوحنا .(٣٣ :١٦
متن ) NASBبه روز شده(١٩ – ١۵ :٦ :
مگر نمی
 ١۵پس چه؟ آيا گناه کنيم چون زير شريعت نيستيم ،بلکه زير فيضيم؟ ھرگز چنين مباد!
دانيد که ھرگاه شما خود را به عنوان بردگان ،برای اطاعت ،در اختيار کسی بگذاريد ،بردگان کسی ھستيد که
از او اطاعت ميکنيد ،خواه ]بندۀ[ گناه ،که منجر به مرگ می شود ،خواه ]بندۀ[ اطاعت ،که به پارسايی می
مطيع آن شکل تعليم گشتيد که بدان سپرده
بندگان گناه بوديد ،از دل،
انجامد؟  ١٧اما خدارا شکر که ھر چند
ِ
ِ
شديد ١٨ .و با آزاد شدن از گناه ،بندگان پارسايی شديد ١٩ .من بر حسب انسان سخن ميگويم ،از آنجا که
بعنوان بردگان ،در اختيار ناپاکی و شرارت
]بدن[ خود را
جسم شما ضعيف است .پس ھمان گونه که اعضای
ِ
ِ
بعنوان بردگان ،در اختيا ِر پارسايی
ت بيشتر شد ،اکنون نيز اعضای خود را
قرار داديد ،که منتھی به شرار ِ
ِ
قرار دھيد ،که نتيجۀ آن تقديس شدن است.
١٦

130

سئوال انگار شده )معترض فرضی( ،بسيار شبيه به  ١ :٦است .ھر دو سئواالت مختلفی
 ١۵ :٦اين دومين
ِ
را در بارۀ ارتباط مسيحی با گناه پاسخ می دھند .آيه اول در مورد فيض است که نبايد بعنوان مجوز برای گناه
ک
به کار گرفته شود ،در حاليکه آيه  ١۵در مورد نياز مسيحی به جنگيدن ،يا مقاومت کردن در برابر تک ت ِ
اعمالی است که گناه می باشند .ھمچنين ،ايماندار در عين حال بايد خدا را با ھمان اشتياقی اکنون خدمت کند
که پيش ازين گناه را آنطور خدمت می نمود )ر.ک.(١۴ :٦ .

NKJV ،NASB
" آيا گناه کنيم"
TEV
" آيا بايد گناه کنيم"
NRSV
" که آزاديم گناه کنيم"
JB
ترجمه ھای » ويليامز« و » فيليپس« ھر دو اين »گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـن مـتـعـدی الـتـزامـی« را به صورت
»حـال مـتـعـدی الـتـزامــی« ترجمه می کنند ،که مشابه آيه  ١است .اين تمرکز ،صحيح نيست .به ترجمه ھای
ديگر جانشين توجه نماييد )" – NIV -ASV – KJV (١آيا گناه کنيم؟" ؛ )» (٢ترجمۀ يکصدمين سال«
ِ
زبان يونانی اين سئوال
 "آيا مرتکب يک عمل گناه آلود شويم؟" ؛ )" - RSV (٣آيا بايد گناه کنيم؟" درِ
"معترض فرضی" ،برای بيان حقيقت استفاده
روش
پاسخ "بلی" را دارد .پولس از اين
انتظار
تأکيدی است و
ِ
ِ
ِ
ِ
ت اشتباه را نقل می کند ! پولس با "ھرگز چنين مباد" که مشخصه اوست ،پاسخ اين
می کرد .اما اين آيه ،الھيا ِ
رايگان خدا را که بنيادی و ريشه ای بود اشتباه درک کرده
را می دھد .بسياری از معلمين کاذب ،انجيل فيض
ِ
بودند و از آن به طرز ناروا استفاده می کردند.
انتظار
 ١٦ :٦اين سئوال،
پاسخ "بلی" را دارد .انسان ھا ،يا چيزی را خدمت می کنند يا کسی را .در زندگی
ِ
ِ
شما حکمرانی با کيست :گناه يا خدا؟ آنچه انسان ھا از آن اطاعت می کنند نشان می دھد چه چيزی را خدمت
می کنند )ر.ک .غال .(٨ – ٧ :٦
" ١٧ :٦اما خدا را شکر" پولس اغلب ]در حين موضوع ھا[ ،شروع به ستايش خدا می کند .نوشته ھای او
از دعاھايش جريان می گيرد و دعاھای او از آگاھيش از انجيل .به عنوان خاص» :تمجيد ،دعا و شکر گذاری
پولس به خدا« در  ٢۵ :٧رجوع کنيد.
ت آنھا را در گذشته بيان
" بوديد...گشتيد" اين »گـذشـتـۀ اسـتـمـ
راری« فـعـ ِل "بــودن" است که وضعي ِ
ِ
)بردگان گناه( ؛ سپس »گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيــن« آمده است که تأکيداً اظھار ميکند دورۀ سرپيچی آنھا
می کرد
ِ
پايان گرفته است.
مطيع آن شکل تعليم گشتيد" در چارچوب متن ،گويای پارسا شمرده شدن آنھا بوسيلۀ ايمان
 " از دل،
ِ
است ،که بايد منتھی به مشابھت روزانه آنھا به مسيح گردد .مقصود از کلمۀ "تعليم" ،آموزه ھای رسوالن يا
انجيل بود.
" دل" به عنوان خاص » :قلب« در  ٢۴ :١رجوع کنيد.
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NASB
NKJV
NIV ،NRSV
TEV
NJB

" آن شکل تعليم که بِدان سپرده شديد"
" آن شکل آموزه که بِدان ارائه شديد"
"به آن شکل تعليمی که بدان به امانت سپرده شديد"
"آن واقعيت که در تعليمی يافت شد که به شما رسيد"
"به آن روش تعليمی که با آن آشنايی داده شديد"

عنوان خاص :شکل )(TUPOS
مسئله ،واژۀ  tuposاست که کاربردھای متعدد و مختلفی دارد.
 .١مولتون و ميليگان در کتاب » لغات عھد جديد يونانی«  ،صفحه ٦۴۵
 ١-١الگو
 ٢-١نقشه
 ٣-١شکل يا طرز نوشتن
 ۴-١حکم يا فرمان رسمی /فتوی
 ۵-١حکم مجازات يا تصميم قضايی
خدايان شفابخش
 ٦-١نمونه پيکر انسان بعنوان ھدايای نذری به يکی از
ِ
مفھوم به اجرا گزاردن مقتضيات قانون
 ٧-١کاربرد فعل با
ِ
 .٢لواو و نيدا» ،لغت نامه يونانی  -انگليسی« ،جلد  ،٢صفحه ٢۴٩
 ١-٢جای زخم )ر.ک .يوحنا (٢۵ :٢٠
 ٢-٢تمثال )ر.ک .اعمال ( ۴٣ :٧
 ٣-٢الگو )ر.ک .عبر (۵ :٨
 ۴-٢سرمشق ) ر.ک ١ .قرن ٦ :١٠؛ فيل (١٧ : ٣
 ۵-٢نمونه اوليه و کھن )ر.ک .روم (١۴ :۵
 ٧-٢محتوی )ر.ک .اعمال (٢۵ : ٢٣
 ٦-٢نوع )ر.ک .اعمال (٢۵ : ٢٣
 .٣ھـارولـد ِکی .مولتون ،واژه نامه تحليلی ويرايش شده يونانی  ،ص ۴١١
 ١-٣يک ضربه ،نشان فرورفتگی ،عالمت )ر.ک .يوحنا (٢۵ :٢٠
 ٢-٣يک تصوير تشريحی
 ٣-٣تمثال )ر.ک .اعمال ( ۴٣ :٧
 ۴-٣يک اصل تعليمی ،ساختار اصول )ر.ک .روم (١٧ :٦
 ۵-٣شکل ،معنی و مقصود )ر.ک .اعمال (٢۵ : ٢٣
 ٦-٣نمونه ،ھمتا )ر.ک ١ .قرن (٦ :١٠
 ٧-٣نمونۀ آن کسی که قرار است بيايد ،نمونه و نوع )ر.ک .روم  ١۴ :۵؛  ١قرن (١١ :١٠
 ٨-٣الگوی نمونه )ر.ک .اعمال  ۴۴ :٧؛ عبر (۵ :٨
 ٩-٣الگوی اخالقی )ر.ک .فيل  ١٧ : ٣؛ ١تسا  ٧ :١؛ ٢تسا  ٩ : ٣؛ ١تيمو  ١٢ :۴؛  ١پطر ( ٣ :۵
در اين متن ،شمارۀ  ١در فوق بھترين گزينه به نظر می رسد .انجيل ،گويای آموزه است و نيز شيوۀ زندگی.
ھديۀ رايگان نجات در مسيح ھمچنين مستلزم زندگی ای شبيه به مسيح است!
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" ١٨ :٦با آزاد شدن از گناه" اين گـذشـتـۀ نامـعـيـن وصـفـی غـيـرمـسـتـقـيـم« است .انجيل به وسيلۀ عامليت
و نمايندگی روح القدس ،و توسط کار مسيح ،ايمانداران را آزاد ساخته است .ايمانداران ھم از مجازات گناه آزاد
شده اند )پارسا شمرده شدن( و ھم از حکومت ستمگرانه گناه )نيل به تقدس ،ر.ک .آيات  ٧و .(٢٢
 " بندگان پارسايی شديد" اين گـذشـتـۀ نامـعـيـن غـيـرمـسـتـقـيـم اخبـاری است" :شما به بردگی پارسايی
درآمديد ".به عنوان خاص در  ١٧ :١رجوع کنيد .ايمانداران از گناه آزاد شده اند تا خدا را خدمت کنند )ر.ک.
آيات  ٢٢ ،١٩ ،١۴؛  ۴ :٧؛  !(٢ :٨ھدف از فيض رايگان ،زندگی خداپسندانه است .پارسا شمرده شدن ھم اعالم
قضايی و قانونی است ،ھم محرک برای نيکی کامل شخصی .خدا می خواھد ما را نجات دھد و تغيير دھد تا
زندگی ديگران را نيز لمس کند .کار خدا با ما خاتمه نمی گيرد.

 " ١٩ :٦من بر حسب انسان سخن ميگويم ،از آنجا که جسم شما ضعيف است" پولس خطاب به ايمانداران
روم صحبت می کند .آيا مخاطب او ،يک مشکل محلی است که به استحضارش رسيده است )حسادت بين
يھوديان ايماندار و غير يھوديان ايماندار( يا آيا واقعيتی را در بارۀ تمامی ايمانداران بيان می کند؟ پولس اين
عبارت را پيشتر در روميان  ۵ : ٣و نيز در غالطيان  ١۵ : ٣بکار می برد.
آيه  ١٩ھمسان آيه  ١٦است .پولس نکات آموزه ھای الھياتی خود را برای تأکيد تکرار می نمايد.
برخی ممکن است بگويند معنی اين عبارت آن است که پولس کاربرد خود از استعاره ای در مورد بردگان
را توجيه می کند .اما " از آنجا که جسم شما ضعيف است " با اين تفسير ھماھنگ نيست .برده داری در
جامعۀ قرن اول ،شرارت انگار نمی شد  -بخصوص در روم .اينکار جزو فرھنگ آن زمان بود.
" جسم" به عنوان خاص در  ٣ :١رجوع نماييد.
 " که نتيجۀ آن تقديس شدن است" ھدف پارسا شمردن اين است )ر.ک .آيه  .(٢٢عھد جديد اين واژه را
در دو مفھوم آموزه ھای الھياتی مربوط به نجات بکار برده است ) (١تقديس جايگاه شخص ،که آن ھديۀ
خداست )جنبۀ عين گرا و عقالنی( و در زمان نجات به ھمراه پارسايی از طريق ايمان به مسيح داده شده است
)ر.ک .اعمال  ١٨ :٢٦؛  ١قرن  ٢ :١؛  ١١ :٦؛ افس  ٢٧ – ٢٦ :۵؛  ١تسا  ٢٣ :۵؛  ٢تسا  ١٣ :٢؛ عبر
تقديس تصاعدی و پيشرو که نيز عمل خدا توسط روح القدس است
 ١٠ :١٠؛  ١٢ : ١٣؛  ١پطر  (٢ :١و )(٢
ِ
و بدين وسيله زندگی ايماندار به شباھت صورت و بلوغ روحانی مسيح تبديل می گردد )جنبۀ ذھنی ،ر.ک٢ .
قرن  ١ :٧؛  ١تسا  ٧ ، ٣ :۴؛  ١تيمو  ١۵ :٢؛  ٢تيمو  ٢١ :٢؛ عبر  .(١۴ ،١٠ :١٢به عنوان خاص:
تـقـديـس در  ۴ :٦رجوع نماييد.
اين يک ھديه و نيز حکم است .موضع و جايگاه است )عقالنی( و نيز فعاليت است )ديدگاه شخصی(! از
لحاظ دستوری ،وجه اخباری است )اظھار( و وجه التزامی است )حکم(! در ابتدا صورت می گيرد ،اما تا
آخر کار به کمال نمی رسد )ر.ک .فيل  ٦ :١؛ .( ١٣ – ١٢ :٢
متن ) NASBبه روز شده(٢٣ – ٢٠ :٦ :
بندگان گناه بوديد ،از پارسائی آزاد بوديد ،بنابراين از چيزھايی که بخاطر آنھا
 ٢٠زيرا ھنگامی که
ِ
اکنون شرمنده ھستيد ،چه نفعی می برديد؟ زيرا عاقبت آن چيزھا مرگ است ٢٢ .اما حال که از گناه آزاد
گشته و بندگان خدا شده ايد ،نفع خود را می بريد که نتيجه آن تقديس شدن است ،و سرانجام اش ،حيات
ت جاويدان در خداون ِد ما مسيح عيسی
جاويدان ٢٣ .زيرا مزد گناه مرگ است ،اما ھديۀ
رايگان خدا ،حيا ِ
ِ
است.
٢١
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عکس آيات  ١٨و  ١٩را بيان می کند .ايمانداران صرفا ً يک ارباب را می توانند
 ٢١ - ٢٠ :٦اين قسمت
ِ
خدمت کنند )ر.ک .لوقا .( ١٣ :١٦
 ٢٣ – ٢٢ :٦اين آيات ،مراحل و عاقبت منطقی مزدی است که ارباب شخص به او می دھد .خدا را شکر که
اين مبحث گناه و ايماندار ،به موضوع فيض ختم می شود! نخست ،ھديۀ نجات با ھمکاری خود ما است ،و
سپس ھديۀ زندگی مسيحی است ،که آنھم از طريق ھمکاری ما است .ھر دو ھدايايی دريافتی ھستند که توسط
ايمان و توبه به دست آمده اند.
" ٢٢ :٦نفع خود را می بريد که نتيجۀ آن تقديس شدن است ،و سرانجاماش ،حيات جاويدان" کلمۀ " نفع "،
بيان عاقبت گناه بکار گرفته شده است ،اما در آيۀ
که تحت اللفظی درينجا " ثمر" می باشد ،در آيه  ٢١برای ِ
 ٢٢در بارۀ پيام ِد خدمت کردن به خدا صحبت می کند .مزيتی که بالفاصله به ايماندار تعلق می گيرد شبيه به
بودن ابدی به او است )ر.ک ١ .يوحنا .(٢ : ٣
بودن ابدی با او و شبيه
مسيح شدن است .مزيت نھايی آن،
ِ
ِ
اگر از ھمان اول ھيچ چيز حاصل نشود )زندگی شخص تغيير نکند ،ر.ک .يعقوب  (٢نتيجۀ نھايی کار را نيز
می توان بطور معقول تحت سئوال برد )زندگی ابدی ،ر.ک .متی  .(٧نبودن ثمر گويای نبودن ريشه است!
 ٢٣ :٦اين آيه خالصۀ تمام باب است .پولس گزينه را کامالً مشخص می سازد .انتخاب با ماست – يا گناه و
مرگ ،يا فيض رايگان توسط مسيح و حيات ابدی .اين قسمت بسيار مشابه "دو طريق" در ادبيات حکيمانۀ
عھد عتيق است )مزمور  ١؛ امثال  ۴؛  ١٩ – ١٠؛ متی .(١۴ – ١٣ :٧
" مز ِد گناه" گناه به عنوان شخص ارائه شده است (١) :برده دار ) (٢فرمانده ارتشی ) ( ٣يا پادشاھی که
مزد می پردازد )ر.ک ٩ : ٣ .؛  ٢١ :۵؛ .(١٧ ،١۴ ، ٩ :٦
ت جاويدان  ...است" اين کلمه که "ھديۀ رايگان" ترجمه شده است
 " ھديۀ
رايگان خدا ،حيا ِ
ِ
) (charismaاز ريشه کلمه برای فيض بود ) ،charisر.ک ٢۴ : ٣ .؛  ١٧ ، ١٦ ، ١۵ :۵؛ افس .(٩-٨ :٢
به يادداشت در  ٢۴ : ٣رجوع کنيد.
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ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير برای راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم .شما ،کتاب مقدس ،و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
 .1کارھای نيک چگونه به رستگاری ارتباط دارند؟
 .2گناه پيوسته و ادامه دار ،در زندگی ايماندار چگونه با رستگاری ارتباط پيدا می کند؟
 .3آيا اين فصل" ،بی گناه بودن مطلق و کامل بودن" را تعليم می دھد؟
 .4فصل  6چه ارتباطی با فصل  5و  7دارد؟
 .5چرا تعميد در اينجا مورد بحث قرار گرفته است؟
 .6آيا طبيعت کھنه در مسيحيان باقی می ماند؟ چرا؟
 .7افعال »زمان حال« که حاکم بر  14-1ھستند و افعال زمان »گذشتۀ غير معين« در  23-15گويای چه
می باشند؟
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رومــيـــان فــصـــل ٧
تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد
UBS۴

TEV

JB

قياسی برگرفته از ازدواج

آزاد از شريعت

قياسی برگرفته از
ازدواج

نمونه ای برگرفته از ازدواج

فرد مسيحی مقيد به
شريعت نيست

٦-١ :٧

٦-١ :٧

٣-١ :٧

٦-١ :٧

٦-١ :٧

NKJV

NRSV

٦-۴ :٧
مسئله گنا ِه ساکن در درون

فرصت برتر گناه در شريعت

شريعت و گناه

شريعت و گناه

کار ويژۀ شريعت

١٢-٧ :٧

١٢-٧ :٧

١٢-٧ :٧

١١-٧ :٧

٨-٧ :٧
١١- ٩ :٧

شريعت نمی تواند از گناه آزاد
سازد
٢۵-١٣ :٧

٢۵-١٣ :٧

١٣-١٢ :٧

١٣-١٢ :٧

١٣ :٧
کشمکش درونی

کشمکش در انسان

تالش برای پاداش

٢٠-١۴ :٧

٢٠-١۴ :٧

٢٠-١۴ :٧

 ٢۵-٢١ :٧الف

 ٢۵-٢١ :٧الف

٢٣-٢١ :٧

 ٢۵ :٧ب

 ٢۵ :٧ب

 ٢۵-٢۴ :٧الف
 ٢۵ :٧ب

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحه  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد ،به اين معنی که شما شخصا ً مسئول ارائه تفسيرتان از
اين کتا ِ
کتاب مقدس ھستيد .ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منّور ساخته است .در امر تفسير،
شما و کتاب مقدس و روح القدس اولويت داريد .نبايد خود را ازين حق محروم کرده ،آنرا به يک مفّسر واگذار
کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص کنيد .تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام
داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد .پاراگراف بندی ،از روی وحی نيست اما برای درک مقصود نويسندۀ
کار تفسير است ،کليدی می باشد .ھر پاراگراف صرفا ً و مطلقا ً يک موضوع دارد.
اصلی ،که قل ِ
ب ِ
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 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
مفاھيم استنباط شده در مورد آيات ٦-١
الف .باب  ٧بايد ) (١با در نظر داشتن باب  ٦تفسير گردد ،مخصوصا ً آيات ) ١۴ – ١٢نيز ٢١ ، ٢٠ :٣
–  ٣١؛  ١٦ – ١٣ :۴؛  ،( ٢٠ :۵اما (٢) ،بايد ھمچنين به تنشی که در کليسای روم بين ايمانداران
غير يھودی و ايمانداران يھودی ارتباط داده شود که در باب ھای  ١١ – ٩مشاھده می گردد.
ق مسئله ،مشخص نيست .احتماالً يکی از موارد ذيل بوده است:
ماھيت دقي ِ
 .١شريعت گرائی مبنی بر شريعت موسی
 .٢تأکيد يھودی گراھا بر اوليت موسی نسبت به مسيح
 .٣سوء تفاھم در کاربرد انجيل برای يھوديان
 .۴سوء تفاھم رابطۀ »معاھدۀ قديم« و »جديد«
 .۵حسادت رھبران ايماندار يھودی ازينکه رھبران ايمانداران غيريھودی ،در دورۀ حکم امپراطور،
جانشين آنھا شده بودند .در اثر آن حکم ،ھمه گونه مراسم مذھبی يھود در روم منسوخ شده بود.
بسياری از ايمانداران يھودی نيز احتماالً آنجا را ترک کرده بودند.
ب .روميان  ٦-١ :٧ھمان بيان تمثيلی باب  ٦را دربارۀ رابطۀ شخص مسيحی با زندگی گذشته اش ادامه
می دھد .استعاره ھای کاربردی اينھا می باشند:
 .١مرگ و آزادی از بردگی ارباب ديگر )باب (٦
 .٢مرگ و آزادی از تعھدات ازدواج )باب (٧
ج .سبک نگارش باب  ٦و  ٧ھمسان ھستند؛ باب  ٦حل و فصل رابطۀ ايماندار با "گناه" است و باب  ٧در
رابطۀ ايماندار با "قانون"" .قياس" مرگ در آزاد ساختن برده ) (٢٣-١٢ :٦ھمسان آزادی است که
مرگ از قيد ازدواج حاصل ميکند.
باب ٧

باب ٦
" ١ :٦گناه"

" ١ :٧قانون"

" ٢ :٦نسبت به گناه ُمرديم"

" ۴ :٧نسبت به قانون مرده ايد"

" ۴ :٦تا در زندگی نوينی گام برداريم"

" ٦ :٧تا در تازگی روح خدمت کنيم"

" ٧ :٦آن که مرده است ،از گناه آزاد شده است".

" ٦ :٧اکنون با مردن نسبت به آنچه در قيد آن بوديم،
از قانون آزاد شده ايم"
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" ١٨ :٦با آزاد شدن از گناه"

 " ٣ :٧آزاد از قانون"

گرن ،ترجمۀ کارل س .راسموسن ،ص (٢٦٨
)برگرفته از »تفسير روميان« نوشتۀ
آندرس نای ِ
ِ
د .شريعت با فرامين آن ،حکم مرگ بود .ھمۀ انسانھا طبق شريعت محکوم ھستند )ر.ک .روم ١۴ :٦؛ ۴ :٧
؛ غال  ١٣ :٣؛ افس  ١۵ :٢؛ کولس  .(١۴ :٢شريعت يک لعنت بود.
ه .چھار تئوری عمده درينکه چگونه بايد باب  ٧را تفسير کرد ،وجود داشته اند
 .١پولس دارد در مورد خود سخن می گويد )سبک »زندگی نامه«(
 .٢پولس به نمايندگی از طرف ھمه انسان ھا سخن می گويد )نماينده ،کريسوستوم(
 .٣پولس در مورد تجربۀ »آدم« سخن می گويد )تئودور اھل موپسوتيا(
 .۴پولس دارد تجربۀ قوم اسراييل را بيان می کند
و .از بسياری لحاظ ،باب  ٧روميان نقشی ھمانند باب  ٣پيدايش دارد .اين باب ،نشانگر قدرت مخرب و
سقوط دھندۀ نافرمانی است  -حتی برای آنانی که خدا شناس ھستند .دانش و آگاھی نمی تواند بشر گناه کار را
آزاد سازد؛ تنھا فيض خدا و قلبی تازه قادر به چنين کاری است ) "معاھدۀ جديد" ،ر.ک .ارميا  ٣۴-٣١ :٣١؛
حز  .(٢٧ – ٢٦ :٣٦و حتی آن زمان ھم کشمکشی دائمی برقرار است !
بررسی واژه ھا و عبارات
متن ) NASBبه روز شده(٣-١ :٧ :
 ١يا ای برادران ،آيا نمی دانيد – زيرا با کسانی سخن ميگويم که از قانون آگاھند – که قانون تا زمانی بر
٢
زن شوھردار ،تا زمان زنده بودن شوھرش
انسان دارای صالحيت قضايی است که او زنده است؟ زيرا ِ
٣
بوسيلۀ قانون به او بسته است ؛ اما اگر شوھرش بميرد او از قيد قانون نسبت به آن شوھر آزاد می گردد.
بنابراين ،اگر در حاليکه شوھرش زنده است با مرد ديگری وصلت کند ،زناکار خوانده ميشود .اما اگر
شوھرش بميرد ،از اين قانون آزاد است و در نتيجه ،اگر با مرد ديگری وصلت کند ،زناکار نمی باشد.
 – " ١ :٧زيرا با کسانی سخن ميگويم که از قانون آگاھند – " اين می تواند رجوع به موارد ذيل باشد(١) :
صرفا ً ايمانداران يھودی؛ ) (٢مجادله بين ايمانداران يھودی و غير يھودی در کليسای روم ؛ ) (٣قانون بطور
عموم در رابطه با تمامی بشر )ر.ک (١۵-١۴ :٢ .؛ يا ) (۴به ايمانداران جديد غير يھودی که در حال آموختن
ايمان جديدشان )تعاليم و فرايض( از کتاب مقدس عھد عتيق بودند.
موضوع اصلی باب اين است )ر.ک .آيات  ،٦ ،۵ ،۴ ،٢ ،١و غيره( .اما پولس اين واژه را به
" قانون"
ِ
ث پولس ١۴ :٦ ،است .ارائه مطلب درين جا
معانی مختلفی به کار برده است .به نظر می رسد مسبب بح ِ
مشابه ساختار باب  ٦می باشد .به "مفاھيم استنباط شده" قسمت "ج" در فوق رجوع نماييد .شريعت و رابطۀ
آن با "معاھدۀ جديد" توسط مسيح نيز در  ٣١-٢١ :٣و  ١٦-١٣ :۴مورد بحث قرار گرفته است.
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"که قانون تا زمانی بر انسان دارای صالحيت قضايی است که او زنده است"
NASB
"که قانون تا زمانی بر فرد حاکميت دارد که او زنده است"
NKJV
"که قانون صرفا ً در زمان حيات شخص ،برای او الزم االجرا است"
NRSV
"قانون صرفا ً تا زمانی که انسان زنده است بر او حاکم می باشد"
TEV
"که قوانين صرفا ً در زمان حيات شخص شامل حال او می گردند"
JB
واژۀ تحت اللفظی درينجا "حاکميت کردن" ) (kurieuōاست .شريعت موسی ھم يک برکت بزرگ )ر.ک.
مزمور  ١٩؛  ،( ١١٩ھم لعنتی دھشتناک بود )ر.ک .غال ١٣ :٣؛ افس ١۵ :٢؛ کولس  .(١۴ :٢با مرگ
جسمانی ،الزامات نسبت به شريعت خاتمه می گيرند .اين ھمان استعاره ای است که در باب  ٦در مورد مرگ
ايماندار نسبت به گناه ذکر شده است.
مثال اصلی پولس در آيات  ٦-١است .در باب  ٦او نمونۀ فوت را ارائه
زن شوھردار" اين
ِ
 " ٢ :٧زيرا ِ
کرده بود که تکليف شخص را به بردگی پايان می داد .اينجا موضوع ازدواج و تعھدات آن مطرح شده اند.
عکس مسئله است چون در صورت فوت شوھر است که بيوه می تواند مجدداً ازدواج کند ،در حاليکه
اين مثال،
ِ
در قياس پولس ،ايماندار است که مرده است و بنابراين ،نسبت به خدا و برای او زنده است.
" او آزاد می گردد" اين ھمان »فـعـل« در  ٦ :٦است؛ معنای آن "نافعال کردن" " ،از کار انداختن" يا
"منسوخ کردن" است .در » ٦ :٦مـاضـی غـيـرمـعــيــن غـيـرمـسـتـقـيـم« بود و اينجا »کــامــل
غـيـرمـسـتـقـيـم« است با اين مفھوم" :آزاد شده است و ھنوز در حال آزاد شدن است" .به عنوان خاص در :٣
 ٣رجوع نماييد.
" ٣ :٧زناکار خوانده می شود" اين تمثيل در ارتباط به بحث يھوديان ،بين مدارس دينی شمای )(Shammai
و ھيلل ) (Hillelاست که در مورد تثنيه  ۴-١ :٢۴و خصوصا ً عبارت "چيزی ناشايسته" برقرار بود .مکتب
ھيلل ،گروه ليبرال )معتدل در شريعت( بودند که به ھر دليلی اجازۀ طالق می دادند .مکتب شمای گروه
محافظه کار بودند و تنھا زمانی اجازۀ طالق می دادند که زنا يا عمل جنسی نادرست ديگری صورت گرفته
باشد )ر.ک .متی ٣٢ :۵؛ .( ٩ : ١٩
متن ) NASBبه روز شده(٦-۴ :٧ :
 ۴بنابراين ای برادران من ،شما نيز بواسطۀ بدن مسيح ،نسبت به شريعت به مرگ سپرده شديد تا با
شخص ديگری وصلت کنيد ،يعنی با "او" که از مردگان برخيزانيده شد ،تا برای خدا ثمر آوريم ۵ .زيرا
ھنگامی که در جسم بوديم ،اميال گناه آلود که شريعت آنھا را برمی انگيخت ،در اعضای بدن ما عمل می کرد
تا برای مرگ ثمر آورد ٦ .اما اکنون با مردن نسبت به آنچه در قيد آن بوديم ،از شريعت آزاد شده ايم تا در
تازگی »روح« خدمت کنيم و نه در کھنگی لفظ شريعت.
" ۴ :٧شما نيز  ...به مرگ سپرده شديد" اين مقصود اصلی پاراگراف )نيز باب  (٦است .ارتباط آن با
قياس در باب  ٦بود که مسيحيان نسبت به گناه مرده اند ھمانطور که مسيح مرد )ر.ک ٢ .توا ١۵-١۴ :۵؛ غال
 .( ٢٠ :٢ايمانداران ،در اين عصرجديد "روح" ،خلقت جديدی در مسيح می باشند )ر.ک ٢ .قرن .(١٧ :۵
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الھياتی کليسا به عنوان بدن مسيح نيست )ر.ک ١ .قرن :١٢
" به واسطۀ بدن مسيح" منظور اينجا مفھوم
ِ
 ،(٢٧ ، ١٢بلکه بدن جسمانی مسيح است ،نظير  ١١-٣ :٦که ھنگام مرگ مسيح ،ايمانداران نيز از طريق
ھمانند سازی خود با او در تعميد ،با او مردند .مرگ او ،مرگ آنان بود )ر.ک ٢ .قرن ١۵-١۴ :۵؛ غال :٢
 .( ٢٠زندگی رستاخيز يافتۀ او آنان را آزاد ساخت تا خدا و ديگران را خدمت کنند.
" تا برای خدا ثمر آوريم" اين مشابه فصل  ،٦خصوصا ً  ٢٢ :٦نيز بود .اکنون ايمانداران توسط مسيح
آزادند تا خود را متعھد به مسيح سازند .اين ادامۀ قياس ازدواج است .ھمانطور که مسيح برای ايمانداران مرد،
حال آنھا بايد نسبت به گناه بميرند ) ٢قرن  ١۴-١٣ :۵؛ غال  .( ٢٠ :٢ھمانطور که عيسی برخيزانيده شد،
آنھا نيز برخيزانيده شده اند تا زندگی جديد روحانی در خدمت به خدا داشته باشند )ر.ک .روم  ٢٢ :٦؛ افس :٢
.(٦-۵
۵ :٧
" NASBزيرا ھنگامی که در جسم بوديم"
" NKJVزيرا وقتی در جسم بوديم"
" NRSVھنگامی که در جسم زندگی می کرديم"
"زيرا زمانی که طبق سرشت انسانی مان زندگی می کرديم"
TEV
"پيش از ايمان آوردن مان"
JB
اين آيه در مقابل آيه  ۴است .آيه  ۴و  ٦مربوط به تجربۀ ايماندار می شوند .آيۀ " ۵ثمرۀ" زندگی تھی از
قدرت خدا را توضيح داد )غال  .(٢۴-١٨ :۵شريعت ،گناه ايمانداران را به آنھا نشان می دھد )آيات  ٩-٧؛
غال  ،(٢۵-٢٣ :٣اما نمی تواند قدرت غلبۀ بر آن را به آنھا ببخشد.
ت سقوط کرده و گناه کار ايماندار ،که مورثی »آدم« است )ر.ک:٦ .
در متن ،اين اشاره ای است به طبيع ِ
 .(١٩پولس به دو طريق از اين واژۀ  sarxمختلف استفاده می کند ) (١طبيعت گناه )انسان پيشين( ،و )(٢
بدن جسمانی )ر.ک ٣ :١ .؛  ١ :۴؛  .(۵ ، ٣ : ٩اين واژه درينجا منفی است ،اما به روم  ٣ :١؛  ١ :۴؛ : ٩
 ۵ ،٣؛ غال  ٢٠ :٢توجه کنيد .جسم  /بدن ) (soma / sarxبه خودی خود ،شرير نيستند ليکن مانند ذھن
شرير اين عصر ،با روح القدس می باشند .کاربرد پولس از اين
) ،(nousمحل کارزار و رويارويی نيروھای
ِ
واژه ھا متابع "ترجمۀ ھفتاد" است ،نه ادبيات يونان.
" که شريعت آنھا را برمی انگيخت" اين جنبۀ طبيعت سرکش انسانی را که بر ھر محدوديتی می تازد،
می توان در باب سه پيدايش و در ھمه افراد آشکاراً ديد .شريعت ،مرز و حدود می گذارد )ر.ک .آيات .(٨-٧
اين حدود برای محافظت از بشر بود ،اما انسان ھا آنھا را به چشم قيد و بند می ديدند .روح گناه کار و
خودفرمان بشر ،با شريعت خدا برانگيخته شد .حدود ،مشکل کار نبودند )قانون ،ر.ک .آيات  ،(١٣-١٢بلکه
ِ
خودمختاری و خودرأيی انسان.
" ٦ :٧اما اکنون" کتاب راھنمای مترجم در مورد نامه پولس به روميان ،نوشتۀ نيومن و نيدا ،تفسير جالبی
دارد.
"مھم است به ھمسانی ھای آيات  ۵و  ،٦و در عين حال به ارتباط شان با آنچه در پيش است،
توجه کنيم .آيۀ  ۵تجربيات پيش از مسيحی شدن را بيان می کند ،و  ٢۵-٧ :٧ھمسان آن است ؛ آيۀ
 ،٦زندگی کنونی در ايمان را تحت رھبری روح خدا توصيف می نمايد و  ١١-١ :٨ھمسان آنست
)ص .( ١٣٠
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" آزاد شده ايم" اين »گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـن اخـبــاری غـيـرمـسـتـقـيـم« است و تضادی است با
»گــذشــتــۀ اسـتــمـــراری انـعـکاســـی ]عملی که به خود فاعل برميگردد[ اخـبـــاری« در آيۀ  .۵شريعت
آشکار می کند که ايمانداران ،ھمواره در اسارت گناه بوده اند اما اکنون بوسيلۀ »روح« از طريق مژدۀ انجيل،
آزادی يافته اند .ھمين واژه در مورد زنی آمده که در آيۀ  ٢شوھرش فوت شده است.
" با مردن نسبت به آنچه در قيد آن بوديم" اين »گـذشـتــۀ غـيــرمعـيــن مـتـعـــدی وصـفـــی« است که به
دنبال آن »گـذشـتــۀ اسـتـمـراری اخـبــاری غـيـرمـسـتـقـيـم« آمده است .خدا ايمانداران را بوسيلۀ مرگِ مسيح،
از اين ھا رھايی داد (١) :از لعنت عھد عتيق و ) (٢از ضمير گناھکار درونی شان .قبالً آنھا پيوسته اسير
گردنکشی خود از ارادۀ مکشوف خدا بودند و نيز اسير طبيعت گمراه ،گناه شخصی ،و وسوسه ھای عوامل
ماوراء طبيعه )ر.ک .افس !(٣-٢ :٢
" تازگی  ...کھنگی" اين راه تازۀ روحانی ،احتماالً اشاره به »معاھدۀ جديد« است )ر.ک .ارميا -٣١ :٣١
٣۴؛ حز  .(٣٢-٢٢ :٣٦واژۀ يونانی "تازه" ) (kainotēs ، kainosرا پولس در موارد ذيل به کار می برد:
 .١تازگی زندگی ،روم ۴ :٦
 .٢تازگی »روح« ،روم ٦ :٧
 .٣معاھدۀ جديد ١ ،قرن ٢ :١١؛  ٢قرن ٦ :٣
 .۴خلقت تازه ٢ ،قرن  ١٧ :۵؛ غال ١۵ :٦
 .۵شخص تازه ،افس  ١۵ :٢؛ ٢۴ :۴
ً
واژۀ "کھنه" در ارتباط با شريعت موسی است و معنی آن "کامال فرسوده" است .پولس دارد تباين و
تفاوت ھای معاھدۀ قديم و جديد را ،مانند نويسندۀ عبرانيان ،در مقايسه نشان می دھد )ر.ک ٦ :٨ .و .(١٣

 " NKJV ،NASBتا در تازگی »روح« خدمت کنيم"
"تا آنکه بردگان باشيم ،نه تابع قوانين مکتوب کھنه ،بلکه در زندگی نوين »روح«
NRSV
"بلکه در طريق جديد »روح«"
TEV
"آزاد برای خدمت در طريق جديد روحانی"
JB
معنی تحت
روح احيا شدۀ انسان
اللفظی اين عبارت" ،در تازگی روح" است .روشن نيست که منظور،
ِ
ِ
ِ
بوده يا روح القدس .اکثر ترجمه ھای انگليسی کلمۀ روح را با حرف درشت می نويسند ،که معنی روح القدس
را پيدا ميکند .اين واژه نخستين بار در باب  ٨روميان  ١۵بار ياد شده است اما مشخص نيست کداميک از اين
دو صورت می باشد .واژۀ "روح" می تواند اشاره به روح انسان باشد که توسط مژدۀ انجيل و »روح« ]روح
خدا[ احيا شده و نيرو يافته است :روم  ٩ ،۴ :١؛  ٢٩ :٢؛ ٦ :٧؛ ١۵ :٨؛ ٨ :١١؛ ١١ :١٢؛  ١قرن
١١ :٢؛ ٢١ :۴؛  ۵ ،۴ ،٣ :۵؛ ٣۴ :٧؛ ٣٢ ،١٦ ،١۵ :١۴؛ .١٨ :١٦
در نوشته ھای پولس "جسم" و "روح" اغلب در تضاد با يکديگربه عنوان دو شيوۀ کامال متفاوت تفکر و
زندگی آمده اند )ر.ک١۴ :٧ .؛ ۴ :٨؛ غال ٣ :٣؛ ٢۵ ،١٧ ،١٦ :۵؛  .(٨ :٦زندگی جسمانی بدون خدا
ساکن در شخص )ر.ک(١١ ، ٩ :٨ .
القدس
"جسم" است ،اما زندگی با خدا "روح" يا »روح« است .روح
ِ
ِ
ايماندار را به خلقت جديدی در مسيح مبدل می سازد )در جايگاه و در تجربه(.
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مـفـاھـيـم اسـتـنـبـاط شـده در رومـيــان ٢۵-٧ :٧
الف .روميان  ٢۵-٧ :٧بيان واقعيتی انسانی است .ھمه افراد بشر ،چه نجات يافته چه گمراه ،تجربۀ آن
تنش نيک و بد را در دنيای خود و در ذھن و دل شان داشته اند  .علم تفسيراين سئوال را مطرح می
کند " :پولس چه برداشتی را از اين بخش انتظار داشت؟" موضوع متن آن بايد مربوط به باب
ھای  ٢٣ :٦ – ١٨ :١و  ٣٩-١ :٨باشد .به نظر بعضی ،مقصود آن ھمۀ انسان ھا ھستند و
بنابراين ،تجربۀ پولس را به عنوان يک الگوی عالی تلقی می کنند .اين تفسير" ،نظريۀ خودزندگی
نامه" خوانده شده است .کاربرد پولس از واژۀ "من" در  ١قرن  ٣-١ :١٣کاربرد نوعی و غير
نوعی "من" را می توان به معلمين دينی يھود استناد کرد .اگر
شخصی است .اين گونه کاربر ِد
ِ
درينجا چنين باشد ،بخش ياد شده گويای مراحل تحول انسان از بی گناھی به ملزم
شدن به گناه ،و به
ِ
نجات است – )باب " (٨نظريۀ نماينده".
اما بعضی ديگر ،اين آيات را مربوط با جدال سھمناک يک ايماندار با طبع گناھکار انسانی
دانسته اند .فرياد دلخراش آيۀ  ٢۴اين تنش درون را آشکار می سازد» .گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيــن و
گـذشــتــۀ اسـتـمـــراری« در آيات  ١٣-٧شاخص و حاکم ھستند ،در حاليکه در آيات ٢۵-١۴
»زمـــان ھـــای حــــال و گـذشــتــۀ کــامـــل« شاخص اند .اين موضوع "نظريۀ خودزندگی نامه"
را محتمل تر می سازد ،که پولس دارد تجربۀ خود را از مراحل بی گناھی ،به ملزم شدن ،و به نيک
محسوب شدن بازگو می کند ،و مسير پرکشمکش مقدس شدن فزاينده را وصف می نمايد )ر.ک.
" ، autos egōمن خود" ر.ک .آيۀ .(٢۵
اين احتمال نيز وجود دارد که ھر دو ديدگاه درست باشند .در آيات  ١٣-٧و  ٢۵ب ،پولس بر
مبنای زندگينامه خود صحبت می کند ،در حاليکه در آيات  ٢۵-١۴الف او از تجربۀ کشمکش
بشر فديه شده ،سخن می گويد .ليکن بايد به ياد داشت
درونی خود با گناه ،به عنوان نمونه ای از
ِ
تمامی اين قسمت نيز با در نظر گرفتن زمينۀ پولس بايد نگريسته شود که پيش از ايمان به مسيح،
پيرو سرسپرده و متعصب دين يھود بوده است .تجربۀ پولس منحصر به خود او بود.
ب.

شريعت نيکو است .آن از جانب خداست .اھداف الھی از طريق آن انجام می شده و می شود
)ر.ک .(٢۵ ،٢٢ ،١۴ ،١٢ ،٧ :٧ .شريعت نميتواند باعث صلح يا آرامش يا نجات گردد .جيمز
استوارت در کتاب خود به نام " يک انسان در مسيح"  ،ديدگاه و نگارش پولس را که به سبک
پارادوکس ]عبارات متناقض نما[ است نشان می دھد:
"شخصی که در صدد تشکيل يک نظام فکری و تعليمی است ،طبيعتا ً از او انتظار می رود
معانی واژه ھای کاربردی خود را مشخصا ً و به طرزی ثابت ارائه دھد .از او نيز انتظار
می رود روش دقيقی برای نگارش ايده ھای اساسی اش بگزيند .ھمچنين واجب است
زمانی که نويسنده کلمه ای را به يک معنی خاص به کار برده است ،آن کلمه در سراسر
نوشته به ھمان معنی باقی بماند .اما چنين انتظاری از پولس ،بيھوده است .روش نگارش
او اکثراً دگرگون پذير است و ثابت نيست .او می نويسد " :قانون مقدس است  ...باطنا ً از
قوانين خدا لذت می برم" )ر.ک .روم  (١٣-١٢ :٧اما واضحا ً جنبۀ ديگری از nomos
ت قانون آزاد
است که او را بر اين می دارد تا در جای ديگر بگويد" :مسيح ما را از لعن ِ
کرده است" )ص .(٢٦

شخص نجات يافته است يا کسی
پ .در مورد اين سئوال که "آيا مقصود پولس در آيات ٢۵-١۴
ِ
است که نجات نيافته ؟" شواھد متن به شرح ذيل است:
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.١

.٢

شخص نجات نيافته
ِ
زبان کليسا بوده است
يونانی
اوليۀ
آبای
تفسير
اين
الف(
ِ
ِ
ب( عبارات ذيل اين ديدگاه را حمايت می کنند
)" (١من جسمانی ھستم "،آيه ١۴
)" (٢به گناه به اسارت فروخته شده ام "،آيه ١۴
)" (٣ھيچ نيکويی در من نيست "،آيه ١٨
قانون گناه که در اعضای من است "،آيه ٢٣
)" (۴مرا اسير می سازد به آن
ِ
)" (۵چه آدم بدبختی ھستم! چه کسی مرا از جسم اين مرگ رھايی خواھد بخشيد "،آيه
٢۴
ب  ٦اينست که ما از حاکميت گناه آزاد ھستيم .مضمون باب ٨
مضمون
پ(
مستقيم با ِ
ِ
ِ
با کلمۀ "پس" شروع می شود.
ت( نبودن ھيچ اشاره ای به »روح« يا »مسيح« تا پايان اين مضمون )آيه .(٢۵
شخص نجات يافته
الف( اين تفسير آگوستين ،کالوين و سنت اصالح گرايان ) (Reformed traditionبود.
ب( عبارات زير از اين ديدگاه حمايت می کنند
)" (١ما می دانيم که شريعت روحانی است "،آيه ١۴
) " (٢با شريعت موافقم ،و اعتراف ميکنم نيکوست "،آيه ١٦
)" (٣آن عمل نيکو را که می خواھم ،انجام نمی دھم  "،...آيه ١٩
)" (۴شادمانه با قانون خدا باطنا ً ھم رأی می باشم "،آيه ٢٢
مضمون عمده تر روميان ،باب  ٧را در بخشی که به موضوع تقديس می پردازد
پ(
ِ
جای می دھد
آشکار زمان افعال ،از گذشتۀ استمراری و گذشتۀ غير معين در آيات ،١٣-١
تغيير
ت(
ِ
ِ
به کاربرد پيوستۀ زمان حال در آيات  ، ٢۴-١۴بخش متفاوت و جديدی از زندگی
پولس را )يعنی ايمان آوردن او را( می رساند.

ت .ھر چه ايماندار بيشتر می کوشد تا شبيه مسيح گردد ،بيشتر طبيعت گناه آلود خود را تجربه می
کند .اين پارادوکس ،با اين مضمون و با شخصيت پولس ،بسيار مصداق دارد  -نيز با اکثر
ايمانداران.
تولـز آن را سراييده است:
بيتی از يک سرود کليسای لوتری که ھنری ِ
"و کسی ،ای خداوند ،آرامی را به کمال ندارد،
زيرا ھيچکس کامالً عاری از گناه نيست؛
و آنان که ضعيف می گردند و می افتند ،بھترين خدمت را می توانند برايت انجام
دھند
زيرا از خطای درون ،بيشترين آگاھی را دارند) ".شاعر و نام سرود نامعلوم است(
متن ) NASBبه روز شده(١٢ – ٧ :٧ :
 ٧پس چه گوئيم؟ آيا شريعت گناه است؟ ھرگز چنين مباد! بر خالف اين ،من گناه را نمی توانستم
بشناسم مگر بوسيلۀ شريعت؛ زيرا اگر شريعت نگفته بود "طـمع مورز« نمی توانستم دريابم طـمع ورزيدن
چيسـت ٨ .اما گناه ،با استفاده ازين حکم ،در من ھر نوع طمع را پديد آورد؛ زيرا جدا از شريعت ،گناه مرده
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است ٩ .زمانی من جدا از شريعت ،زنده بودم؛ اما چون حکم آمد ،گناه زنده گشت و من ُمردم؛  ١٠و اين
حکم که می بايست به زندگی منجر شود ،در عمل برای من به مرگ انجاميد ؛  ١١زيرا گناه ،با استفاده از آن
حکم ،مرا فريب داد و به واسطۀ آن مرا کشت ١٢ .ازين رو ،شريعت ،مقدس است و آن حکم ،مقدس و کامالً
عادالنه و نيکوست.
" ٧ :٧پس چه گوئيم" پولس مجدداً با "گفتار اعتراض آميز" ] [diatribeسخن می گويد )ر.ک١۵ ،١ :٦ .؛
.(١٣ ،١ :٧
" آيا شريعت گناه است؟" يکی از نکات متناقض نمای مکاشفه الھی اين است که خدا از تق ّدس و نيکويی
آدميان گناھکار را به موضع توبه و
شريعت به عنوان آينه ای استفاده نمود تا گناه را آشکار سازد ،و تا آنکه
ِ
ايمان رھنمون گردد )ر.ک .آيات ١٣-١٢؛ غال  .(٣نيز جای تعجب است که شريعت ،نقش خود را در فرايند
مقدس ساختن ] [sanctificationادامه ميدھد ،اما نه در پارسا شمردگی شخص ]! [justification
انکار مشخصۀ پولس در آنچه واقعيت ندارد )ر.ک .آيه ١٣؛ ٣١ ،٦ ،۴ :٣؛ ،٢ :٦
" ھرگز چنين مباد"
ِ
١۵؛ ١۴ : ٩؛ ١١ ،١ :١١؛ غال ١٧ :٢؛ .(٢١ :٣
" بر خالف اين" پولس در سبک نگارش روميان ،تضادھای قوی را برای ارائه نظراتش به کار می گيرد
)ر.ک٣١ ،٦ ،۴ :٣ .؛ ١۵ ،٢ :٦؛ ١٣ :٧؛ ١۴ : ٩؛ .(١١ ،١ :١١
" من" در کتاب مقدس خود عالمت بزنيد که در متن آيات  ، ٢۵-٧چند بار ضمير شخصی "من" به
صورت فاعل ،مفعول و ملکی آمده است .تعجب خواھيد کرد .بيشتر از چھل مرتبه است.
" گناه را نمی توانستم بشناسم مگر بوسيلۀ شريعت" اين يکی از بخش ھای کليدی نشان دھندۀ اين مفھوم
است که شريعت موسی مانند آينه ای عمل می کند تا گناه شخصی را بنماياند )ر.ک ٢٠ :٣ .؛ ٦۵ :۴؛ :۵
 ٢٠؛ غال  ، ٢٩-١۴ :٣بخصوص آيه  .(٢۴يک بار نقض کردن شريعت ،نقض آن »معاھده« بود ،و ازين
رو ،متحمل عقوبت ھايش شدن )ر.ک .آيه  ١٠و يعقوب ! ( ١٠ :٢
" مگر بوسيلۀ شريعت" اين »جملۀ شرطی نوع دوم« است که "مغاير با امر مسلم" خوانده می شود.
پولس ملزم به گناه شده بود .اين تنھا نمونۀ اين اصطالح دستوری در روميان است .پولس در غال  ١٠ :١؛
 ٢١ :٣و  ١قرن ٨ :٢؛  ١٠ :۵؛ ٣١ :١١؛ و  ٢قرن  ١١ :١٢از آن استفاده می کند.
حکم »ده فرمان« )ر.ک .خروج ١٧ : ٢٠؛ تث .(٢١ :۵
" طمع مورز" اين نقل قولی است از آخرين
ِ
اين حکم نھايی در مورد طرز فکر صحيح است ،که در واقع خالصۀ ھمگی آنھاست )ر.ک .متی .(٧-۵
شريعت اغلب به عنوان "حکم" ياد شده است )ر.ک .آيات  .(١٣ ،١٢ ،١١ ، ٩ ،٨واژۀ "طمع" به معنی
"چيزی را با تمام دل خواستن" يا "چيزی را قويا ً خواستن" بوده است .خدا بوسيلۀ خلقت ،چيزھای بسيار به
انسان )گناھکار و نجات يافته( عطا کرده است ،اما انسان ھميشه می خواھد ھدايای خدا را به صورت ھايی
استفاده کند که خارج از محدوده ھای مقرر خدا است .شعار انسان اينست" :بيشتر و باز ھم بيشتر می خواھم،
به ھر قيمتی که باشد"! نفس ،حاکم بسيار ستمگری است! به عنوان خاص »يادداشت ھايی در مورد خروج
 « ١٧ : ٢٠در  ٩-٨ :١٣رجوع نماييد.
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٨ :٧
" NKJV ،NASBبا استفاده از"
"با ربودن فرصت"
NRSV
"مجال يافت"
TEV
"از فرصت استفاده نمود"
JB
اين اصطالح ارتشی بود که در مورد جبھۀ ساحلی يا پايگاه عمليات به کار ميرفت )ر.ک .آيات  ٨و .(١١
درين مضمون به آن شخصيت داده شده است )ر.ک .آيات  .(١١ ، ٩گناه به صورت عمليات نظامی مشخص
شده است )ر.ک .آيه  (١١که رھبر ارتشی آن را ھدايت می کند )ر.ک .آيات  ١١و ١٧؛ .(١٦ ،١۴ ،١٢ :٦
 " زيرا جدا از شريعت ،گناه مرده است" گناه سرکشی از ارادۀ خداست )ر.ک .روم ١۵ :۴؛ ١٣ :۵؛ ١
قرن  .(۵٦ :١۵درين عبارت فعل ديده نمی شود و بايد در آن قرار داده شود .اگر فـعــل »زمــان حـــال« به
آن اضافه شود ،به طور ضمنی می رساند که اين يک اصل جھانی است .اگر »گـذشـتــۀ غـيــرمعـيــن« در آن
قرار گيرد ،رجوع آن اختصاصا ً به زندگی پولس می شود.
" ٩ :٧ زمانی من  ...زنده بودم" اين می تواند اشاره به پولس در يکی از دو حالت ذيل باشد ) (١زمان
بچگی و دوران بی گناھی او؛ يا ) (٢به عنوان فريسی تمام عيار ،پيش از آنکه حقيقت انجيل قلب او را تسخير
کند )ر.ک .اعما ١ :٢٣؛ فيل ٦ :٣؛  ٢تيمو  .(٣ :١حالت اول نشانگر تفسير باب  ٧از ديدگاه "نظريۀ خود
زندگينامه" است و حالت دوم نشانگر تفسير باب  ٧از ديدگاه "نظريۀ نماينده".
 " چون حکم آمد ،گناه زنده گشت و من ُمردم" روح سرکش انسان وقتی با ممنوعيت ھا روبرو می شود،
جانی تازه می گيرد" .مکن" ھا در شريعت خدا ،غرور خودسرانه را در بشر گناه کار بيدار می کند ) ر.ک.
پيدا ١٧-١٦ :٢؛  .(٦-١ :٣توجه داشته باشيد چگونه ھنوز به گناه ،شخصيت داده می شود ،نظير  ٢١ :۵و
. ٢٠ ،١٧ ،١١ ،٨ :٧
 " ١٠ :٧اين حکم که می بايست به زندگی منجر شود ،در عمل برای من به مرگ انجاميد" احتماالً اين
رجوعی است به وعدۀ الويان  ۵ :١٨يا شايد به روم  .١٣ :٢شريعت آن چيزی را وعده داد که نمی توانست
محقق سازد ،نه از آنجا که گناه آلود بود ،بلکه از آنجا که انسان ھا ضعيف و سرکش ھستند .شريعت ،حکم
اعدام شد )ر.ک .غال ١٣ :٣؛ افس ١۵ :٢؛ کولس .(١۴ :٢
 " ١١ :٧مرا فريب داد و به واسطۀ آن مرا کشت" اين دو عبارت »گـذشـتــۀ غـيــرمـعـيــن مـتـعــدی
اخـبــاری« ھستند .واژۀ "فريب داد" در ترجمۀ ھفتاد ) (LLXدر پيدا  ١٣ :٣آمده است .پولس از اين واژه
چند بار استفاده می کند )ر.ک .روم ١٨ :١٦؛  ١قرن ١٨ :٣؛  ٢قرن ٣ :١١؛  ٢تسا ٣ :٢؛  ١تيمو .(١۴ :٢
مشکل آدم و حوا طمع نيز بود )ر.ک ٢ .قرن ٣ :١١؛  ١تيمو  .(١۴ :٢آدم و حوا با نافرمانی از دستور خدا،
از لحاظ روحانی مردند .در مورد پولس و ھمۀ بشر نيز اينطور است ).( ٢٠ :٣-١٨ :١
 ١٢ :٧اين تصديق پولس از نيکويی شريعت است .مشکل کار ،شريعت نيست .اما سبک پولس با ساختار
ھمسان او که از "گناه" در باب  ٦و "قانون" در باب  ٧استفاده کرده است ،احتماالً باعث ناراحتی ايمانداران
يھودی شريعت گرا در کليسای روم شده بود )ضعيفان در .(١٣ :١۵-١ :١۴
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متن ) NASBبه روز شده(١٣ :٧ :
 ١٣پس آيا آنچه نيکوست برای من باعث مرگ شد؟ ھرگز چنين مباد! بلکه گناه بود که بواسطۀ آنچه
نيکوست مرگ را در من پديد آورد تا گناه بودنش مسلم شود ،و تا به وسيلۀ اين حکم  ،گناه کامالً گناه آلود
گردد.
١٣ :٧
NASB
NKJV
NRSV
TEV
JB

"گناه ،تا گناه بودنش مسلم شود  ...گناه کامالً گناه آلود گردد"
"گناه ،تا گناه بودنش نمايان شود  ...به حدی زياد گناه آلود گردد"
بودن گناه مسلم شود  ...بيش از حد گناه آلود"
"تا گناه
ِ
"تا ماھيت واقعی آن به عنوان گناه آشکار شود"
"گناه ،تا آنکه چھرۀ واقعی خود را نمايان سازد  ...توانست ھمۀ قدرت گناه آلود خود را به
کار گيرد"
شرير گناه درين واقعيت به وضوح ديده می شود که چيزی خوب و سالم و خداپسندانه يعنی شريعت
ت
ذا ِ
ِ
موسی را به دست گرفت )ر.ک .مزمور  ( ١١٩ ، ١٩و آنرا پيچانيد و به صورت وسيله ای برای محکوم
ساختن و مرگ تبديل کرد )ر.ک .افس ١۵ :٢؛ کولس  .(١۴ :٢بشر گناه کار يکايک ھدايای نيکوی خدا را
خارج از محدوده ھای مقرر خدا ،به کار زده است.
به دو عبارت ) hinaمنظور( توجه نماييد.
" کامالً گناه آلود" به عنوان خاص »کاربرد پولس از  « Huperدر  ٣٠ :١توجه نماييد.
متن ) NASBبه روز شده(٢٠ – ١۴ :٧ :
١۵

 ١۴زيرا می دانيم که شريعت ،روحانی است ،اما من از جسم ھستم و به اسارت گناه فروخته شده ام.
زيرا آنچه می کنم ،درک نمی کنم؛ زيرا آنچه را که ميخواھم انجام دھم ،به عمل نمی آورم ،بلکه ھمان که از
آن تنفر دارم را انجام می دھم ١٦ .اما اگر ھمان را که نمی خواھم انجام دھم به عمل می آورم ،با شريعت ھم
نظر می شوم ،و اذعان می کنم که شريعت نيکوست ١٧ .پس اکنون ،ديگر من نيستم که اين کارھا را انجام
می دھم ،بلکه گناه که در من ساکن است ١٨ .زيرا می دانم که ھيچ نيکويی در من ،يعنی در جسم من ،ساکن
نيست؛ زيرا مايل بودن در من ھست ،اما نه انجام عمل نيکو ١٩ .زيرا نيکويی ای که می خواھم ،انجام نمی
دھم ،اما ھمان شرارتی را که نمی خواھم به عمل می آورم ٢٠ .اما اگر ھمان چيزی را که نمی خواھم ،انجام
می دھم ،ديگر من آن نيستم که آن را به عمل می آورد ،بلکه گناه که در من سکونت دارد.
مشکل کار ،آن نيست )ر.ک .آيات  ١٢و  ١٦ب(.
" ١۴ :٧شريعت روحانی است" شريعت خدا نيکوست.
ِ
" از جسم ھستم" اين واژه را پولس به صورت ) (١مفھوم خنثی به معنی بدن جسمانی به کار برده است
)ر.ک٣ :١ .؛ ٢٨ :٢؛ ١ :۴؛ (۵ ،٣ : ٩؛ و ) (٢نيز به صورت مفھوم منفی به معنی طبيعت گناه کار بشر
در آدم )ر.ک .آيه  .(۵مشخص نيست اينجا اشاره به کداميک است.
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" به اسارت گناه فروخته شده ام" اين »کـامـل وصـفــی غـيـرمـسـتـقـيـم« است به معنی "به اسارت گناه
فروخته شده ام و ھنوز ھم فروخته می شوم ".در اينجا دوباره به »گناه« به عنوان برده دار شخصيت داده شده
عامل »وجه غـيـرمـسـتـقـيـم« مشخص نيست .می تواند رجوع به شيطان ،گناه ،پولس يا خدا باشد.
است.
ِ
واژۀ عمدۀ عھد عتيق ،در مورد کار خدا برای بازآوردن بشر به سوی خود" ،فديه" يا "بازخريد"  -و
ديگرمترادف ھای آنھا  -بوده است .در اصل ،معنی آن "پس خريدن" بوده )و مترادف ھای آن .به عنوان
ت  ...فروخت" )ر.ک.
خاص در  ٢۴ :٣رجوع شود( .عبارت کاربردی اينجا ،مفھوم متضاد آن است" :به دس ِ
داوران ٢ :۴؛  ٧ : ١٠؛  ١سمو .( ٩ :١٢
 ٢۴-١۵ :٧فرزند خدا "طبيعت الھی" دارد )ر.ک ٢ .پطر  ،(۴ :١اما طبيعت گناه کار را نيز دارد )ر.ک.
غال  .(١٧ :۵بالفعل ،گناه غير فعال شده است )ر.ک .روم  ،(٦ :٦اما تجربۀ بشر ھمانست که در فصل  ٧بيان
شد .يھوديان می گويند که در قلب ھر انسانی يک سگ سياه و يک سگ سفيد وجود دارد .آن يکی را که
بيشتر تغذيه کنند ،بزرگتر خواھد شد.
در حاليکه اين بخش را می خوانم ،رنج پولس را که از کشمکش روزانۀ دو طبيعت ما سخن می گويد ،در
تجربۀ خود احساس می کنم .ايمانداران از طبيعت گناه کار خود آزاد شده اند ،اما ،خدا به ما رحم کند ،زيرا ما
ھنوز ھم تسليم اغوای آن می شويم .برخالف انتظار ،اغلب اينطور است که پيکار شديد روحانی ،بعد از نجات
آغاز می گردد .رشد و بلوغ روحانی ھمان مشارکت روزانۀ پر تنش فرد با خدای يگانۀ تثليت است و نبردی
ھرروزه با شرير )ر.ک .آيه .(۵
" ٢٠ ،١٦ :٧اگر" اين ھا ھر دو »جمالت نوع اول شرطی« ھستند که از ديدگاه نويسنده ،يا به منظور
شيوايی سخن ،واقعيت تلقی شده اند.
" ١٨ :٧زيرا می دانم که ھيچ نيکويی در من ،يعنی در جسم من ،ساکن نيست" پولس نمی گويد که بد ِن
جسمانی شرير است ،بلکه جسم ،صحنۀ جنگ ميان ذات گناھکار و روح خدا بوده است .به عقيدۀ يونانی ھا
دوخداپرستی گنوستيسيزم انجاميد )ر.ک .افسسيان ،کولسيان و
جسم و ھر نوع ماده ،شرير بودند .اين به ارتدا ِد
ِ
نامه اول يوحنا( .يونانی ھا دليل بروز مسائل روحانی را چيزھای عينی و جسمانی می دانستند .پولس جنگ
روحانی را از اين منظر نمی نگرد .پولس گناه را به عنوان شخصيت ارائه کرد و نافرمانی بشر از شريعت
خدا را به عنوان فرصتی برای تھاجم شرير به طبيعت انسانی نام برد .واژۀ "جسم" در نوشته ھای پولس می
تواند اين معانی را داشته باشد (١) :بدن جسمانی که از لحاظ اخالقيات خنثی و بيرنگ است )ر.ک٣ :١ .؛ :٢
٢٨؛ ١ :۴؛  (۵ ،٣ : ٩و ) (٢طبيعت گناه کار که از آدم به ارث رسيده است )ر.ک .آيه .(۵
" ٢٠ :٧گناه که در من سکونت دارد" حائز توجه می باشد که کتاب روميان گناه بشر را به وضوح می
نماياند ،اما تا  ٢٠ :١٦ذکری از شيطان نشده است .مردم نمی توانند برای مسئلۀ گناه خود شيطان را مقصر
عنوان يک پادشاه و حاکم ستمگر و يک برده دار
بدانند چرا که حق انتخابی برای ما وجود دارد .شيطان به
ِ
ارائه شده است .گناه ما را وسوسه و اغفال به کناره گيری از خدا می کند تا خود مختار شده ،به اعمال خواسته
ھای خود به ھر قيمت بپردازيم .شخصيتی که پولس به گناه نسبت داده و ارتباط آن با گزينۀ انسان ،تصويری
از پيدايش  ٧ :۴است.
پولس عبارت "سکونت دارد" را چند بار در اين باب به کار می گيرد )ر.ک .آيات .( ٢٠ ،١٨ ،١٧
طبيعت گناه کار ،در زمان نجات نابود يا ريشه کن نمی شود ،بلکه بالفعل غير فعال می گردد .شرط ناتوان
ماندن آن ،ھمکاری ما با روح القدس است که در ما سکونت دارد )ر.ک .(١١ ، ٩ :٨ .خدا وسيلۀ الزم نبرد
با شرير را برای ايمانداران کامالً فراھم ساخته است– چـه شـريــری کـه شـخـصـيـت بـه آن نـسـبـت داده شــده
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)عقالنی( و چه شخصيت شرير )شيطان و ارواح خبيث( .آن وسيله ،حضور و قدرت روح القدس است.
ت رايگان را از خدا ھديه می گيريم ،بايد ھديۀ روح قدوس او را که بازدارندۀ مؤثر است،
ھمانطور که نجا ِ
بپذيريم .نجات و زندگی مسيحی فرآيندھای روزانه ای ھستند که کامالً به تصميمات روزانۀ ايماندار بستگی
دارند .خدا تمامی آنچه درين راستا نياز داريم فراھم کرده است يعنی :روح القدس )روم  ،(٨زره روحانی
)افس  ،(١١ :٦مکاشفه )افس  ،(١٧ :٦و دعا )افس .(١٨ :٦
اين نبردی است بزرگ و سخت )روميان  ،(٧اما درين نبرد ،پيروزی حاصل شده است )روميان .(٨
متن ) NASBبه روز شده(٢۵ – ٢١ :٧ :
٢٢

 ٢١پس به اين قائده کلی پی می برم که شرارت در من حاضر است ،منی که ميخواھم نيکويی کنم.
زيرا در باطن ،مسرورانه با قانون خدا موافقم ٢٣ ،اما قانونی ديگر در اعضای خود می بينم ،که با قانون ذھن
من در ستيز است و مرا اسير قانون گناه می سازد که در اعضای من است ٢۴ .آه که چه شخص نگونبختی
ھستم! کيست که مرا از پيکر اين مرگ رھايی بخشد؟  ٢۵خدا را سپاس باد – به واسطۀ خداوند ما عيسی
مسيح! خالصه ،من خود از يک سو قانون خدا را با ذھن خويش بندگی می کنم ،اما از سوی ديگر با جسم
خود ،قانون گناه را.
" ٢٢ :٧قانون خدا" برای يھوديان اين به شريعت موسی اشاره می کرد .برای غير يھوديان اين نشانگر
) (١شھادت طبيعت )ر.ک .روم  ٢٠- ١٩ :١؛ مزمور  (٦-١ : ١٩؛ ) (٢وجدان درونی اخالقی )ر.ک .روم
 (١۵-١۴ :٢؛ و ) (٣آداب يا معيار ھای اجتماعی بود.

"در باطن"٠
NASB
"بر حسب انسانيت باطنی"٠
NKJV
"در عمق وجود خود"
NJB ،NRSV
"باطنم"
TEV
پولس تفاوت ھای انسان برونی )جسمی( را با انسان درونی )روحانی( در  ٢قرن  ١٦ :۴نشان می دھد.
ت نجات يافته است که قانون و خواست خدا را
در اين مضمون عبارت فوق گويای آن عملکرد پولس يا بشري ِ
تأييد می کند.
" .١شريعت روحانی است١۴ :٧ "،
" .٢آنچه را که می خواھم انجام دھم" ١۵ :٧
" .٣با شريعت ھم نظر می شوم ،و اذعان می کنم که شريعت نيکوست" ١٦ :٧
" .۴مايل بودن در من ھست" ١٨ :٧
" .۵نيکويی که می خواھم" ١٩ :٧
" .۶ھمان شرارتی را که نمی خواھم به عمل می آورم" ١٩ :٧
" .٧ھمان چيزی را که نمی خواھم ،انجام می دھم" ٢٠ :٧
" .٨منی که می خواھم نيکويی کنم" ٢١ :٧
" .٩مسرورانه با قانون خدا موافقم" ٢٢ :٧
" .١٠قانون ذھن من" ٢٣ :٧
" .١١من خود از يک سو قانون خدا را با ذھن خويش بندگی می کنم" ٢۵ :٧
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باب  ٧نشان می دھد که آگاھی از خدا و کالم او کافی نيست .ايمانداران محتاج روح القدس ھستند )باب !(٨
 ٢٣: ٧تضادی راستين ميان  ٢ :٨ ، ٢ :٦و  ٢٣ :٧وجود دارد .اين آيه به وضوح نشان می دھد که در
کاربرد واژۀ "قانون" ) (nomosمقصود پولس ) (١قانون گناه )ر.ک .آيات  (٢۵ ،٢١و ) (٢قانون خدا است
)ر.ک .آيات  .(٢۵ ،٢٢پيشتر در آيات  ٩ ،٧ ،٦ ،۵ ،۴و  ١٢پولس اين واژه را در مورد عھد عتيق به کار
می برد .پولس ،دانشمند الھيات نظام مند نبود .مفھوم "قانون" برای او مبحثی مشکل و پر تقال بود .از يک
لحاظ قانون را خدا مکشوف ساخته بود ،که ھديۀ عالی به بشريت است ،اما از لحاظ ديگر قانون ،گناه را
انسان گناھکار قادر به متابعت از آنھا نبود.
مشخص می کرد و به روشنی محدود ھايی را تعيين می کرد که
ِ
اين محدوده ھا و مرزھای اخالقی صرفا ً مکاشفۀ عھد عتيق نبودند ،بلکه عموم رھنمود ھای اخالقی بودند -
مکاشفه از طريق طبيعت )ر.ک .مزمور  ١٩؛ روم  (٣١ :٣-١٨ :١يا آداب و معيار ھای اجتماعی  .انسان
ھا ،شورشيانی ھستند که در پی خود مختاری کامل در زندگی خود می باشند!
 ٢۴: ٧آيا اين می تواند گفتۀ يک شخص نجات يافته باشد؟ بعضی می گويند خير ،و در نتيجه اين باب نشانگر
اشخاص پيرو اخالقيات و مذھبی است که فديه نشده اند .عده ای ديگر در پاسخ بله می گويند و اينکه اشارۀ آن
تنش انجيل است که در زندگی ايمانداران "صورت گرفته است ليکن ھنوز بايد فرا برسد" .وقوع آن به
به
ِ
لحاظ آخرت شناسی ھنوز نمايان نشده است .ايمانداری که رشد روحانی دارد اين تفاوت را شديداً احساس می
کند.

"پيکر اين مرگ"
NASB
" NRSV ،NKJVاين پيکر مرگ"
"اين پيکر که مرا به سوی مرگ می برد"
TEV
"اين پيکر که محکوم به مرگ است"
NJB
خودی خود ،شرير نيستند .خدا آنھا را خلق کرد تا در جھان زندگی کنيم و با
بدن جسمانی و ذھن بشر به
ِ
خدا مشارکت داشته باشيم .آنھا "بسيار نيکو" خلق شدند )ر.ک .پيدا  .(٣١ :١اما پيدايش  ٣بشر را تغيير داد
و مقصود خدا را دگرگون ساخت .اين آن جھانی نيست که خدا منظور داشت و ما آن مردمانی نيستيم که خدا در
نظر داشت .گناه تأثيری اساسی بر خلقت گذاشته است .گناه ،آنچه را نيکو بود مبدل به شرارت خود محور
کرده است .جسم و ذھن ،صحنۀ کارزار وسوسه و گناه شده اند .پولس از اين نبرد به طرزی دردناک آگاه
است! او بی صبرانه در انتظار عصر نوين ،بدن نوين و مشارکت نوين با خدا است )ر.ک.(٢٣ :٨ .
 ٢۵: ٧اين خالصه ای و گذار و انتقالی است به سطح واالتر باب  ٨روميان .لکن حتی در باب  ٨ھمين تنش
در آيات  ١١-۵ديده می شود.
سئوالی که برای مفسر مطرح است اينست که پولس در مورد چه کسی صحبت می کند؟
 .١خود او و تجربۀ خود با يھوديت
 .٢عموم مسيحيان
 .٣آدم به عنوان نمونه ای از انسان ھا
 .۴قوم اسرائيل و آگاھی آنان از شريعت ،لکن عدم اطاعت شان از آن
من شخصا ً شمارۀ  ١را )آيات  ٢۵ ،١٣-٧ب( با شمارۀ ) ٢آيات  ٢۵-١۴الف( ادغام می کنم .به »مفاھيم
استنباط شده« در روميان  ٢۵-٧ :٧رجوع کنيد .در برابر درد و عذاب باب  ،٧به ھمان اندازه و فراتر از آن،
علو و عظمت باب  ٨می باشد!
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" خدا را سپاس باد" به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد.
عنوان خاص :ستايش ،دعا و شکرگذاری پولس به خدا
پولس مردی شکرگذار بود .او عھد عتيق را به خوبی می دانست .ھر يک از چھار بخش )به عبارت
ديگر ،کتاب ھای( مزاميرنامه ،با سرود ھای کوتاھی در ستايش و تجليل خداوند خاتمه می يابند )ر.ک .مزمور
١٣ :۴١؛  ١٩ :٧٢؛ ۵٢ : ٨٩؛  .(۴٨ :٦ ١٠او به چند طريق مختلف خدا را حمد می گويد و می ستايد.
 .١پاراگراف ھا در شروع نامه ھايش
الف .دعای برکت در شروع يا سالم ھا )ر.ک .روم ٧ :١؛  ١قرن ٣ :١؛  ٢قرن (٢ :١
ب .طلبيدن برکت ھا در شروع ) ،eulogētosر.ک ٢ .قرن ۴-٣ :١؛ افس (١۴-٣ :١
 .٢ستايش ھای پر شور و کوتاه
الف .روم ٢۵ :١؛ ۵ : ٩
ب ٢ .قرن ٣١ :١١
 .٣سرودھای کوتاه ستايش خداوند )که مشخصۀ آن ھا کاربرد )) doxa (١به عبارت ديگر :جالل( و )(٢
"تا ابداآلباد"
الف .روم ٣٦ :١١؛ ٢٧-٢۵ :١٦
افس ٢١- ٢٠ :٣
ب.
فيل ٢٠ :۴
پ.
 ١تيمو ١٧ :١
ت.
 ٢تيمو ١٨ :۴
ث.
 .۴تقديم تشکرات )به عبارت ديگر (eucharisteō
الف .سرآغاز نامه ھا )ر.ک .روم ٨ :١؛  ١قرن ۴ :١؛  ٢قرن ١١ :١؛ افس ١٦ :١؛ فيل ٣ :١؛
کولس ١٢ ،٣ :١؛  ١تسا ٢ :١؛  ٢تسا ٣ :١؛ فليمون آيه ۴؛  ١تيمو ١٢ :١؛  ٢تيمو (٣ :١
ب .دعوت به شکرگذاری )ر.ک .افس  ٢٠ ،۴ :۵؛ فيل ٦ :۴؛ کولس ١٧ ،١۵ :٣؛ ٢ :۴؛ ١
تسا (١٨ :۵
 .۵شکرگذاری ھای کوتاه و پرشور
الف .روم ١٧ :٦؛ ٢۵ :٧
ب ١ .قرن ۵٧ :١۵
پ ٢ .قرن ١۴ :٢؛ ١٦ :٨؛ ١۵ : ٩
ت ١ .تسا ١٣ :٢
ث ٢ .تسا ١٣ :٢
 .٦دعاھای برکت در خاتمه
الف .روم ) ٢۴ ، ٢٠ :١٦؟(
ب ١ .قرن ٢۴-٢٣ :١٦
پ ٢ .قرن ١۴ :١٣
ت .غال ١٨ :٦
ث .افس ٢۴ :٦
پولس »خدای واحد دارای سه شخص« را به لحاظ علم الھياتی و تجربی می شناخت .او نوشته ھای خود
را با دعا و پرستش آغاز می کند .در ميان کالم ،با شور به پرستش و شکرگذاری می پردازد .در خاتمۀ نامه
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ھا ،ھمواره بياد دارد تا دعا کند ،خدا را بستايد و شکرگذارد .نوشته ھای پولس آکنده از دعا ،ستايش ،و
شکرگذاری است .او خدا را می شناخت ،خود را می شناخت و انجيل را می شناخت.

ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير برای راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم .شما ،کتاب مقدس ،و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.۶

ارتباط باب  ٦با باب  ٧چيست؟
ارتباط شريعت عھد عتيق با ايمانداران عھد جديد چيست؟ )ر.ک ٢ .قرن ١١-١ :٣؛ عبر ،٧ :٨
(١٣
دو مثال پولس در باب ھای  ٦و  ٧که برای توصيف رابطۀ ما با زندگی گذشتۀ ما آمده اند ،کدام
ھستند؟
مسيحی چه رابطه ای با شريعت موسی دارد؟
تفاوت ميان تئوری ھا در تفسير روميان  ٢۵-٧ :٧که آيا از ديدگاه خودزندگينامه بوده اند يا به
نمايندگی از ھمه بشر ھستند را با بيان خود توصيف نماييد.
آيا روميان  ٧توصيف شخصی گناھکار ،يا يک ايماندار رشد نايافته و بی تجربه ،يا ھمۀ ايمانداران
است؟
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رومــيـــان فـصـــــل ٨
تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد
UBS۴

NKJV

NRSV

آزاد شده از گناه ساکن
درون

کار نجات بخش خدا

١١-١ :٨

١١-١ :٨

۴-١ :٨

١٧-١٢ :٨

١٧-١٢ :٨

زندگی در روح القدس

TEV
زندگی در روح القدس

٨-١ :٨

JB
زندگی متعلق به روح القدس
۴-١ :٨

زندگی در جسم و در روح القدس
١١-۵ :٨

٨-۵ :٨
١١-٩ :٨

١١-٩ :٨

روح القدس و فرزندخواندگی
١٧-١٢ :٨

١٧-١٢ :٨

١٣-١٢ :٨
فرزندان خدا
١٧-١۴ :٨

جاللی که در پيش است
٢۵-١٨ :٨

از زحمات تا جالل
٣٠-١٨ :٨

اميد به تحقق پيوستن

جالل آينده

جالل به عنوان سرنوشت ما

٢۵-١٨ :٨

٢۵-١٨ :٨

٢۵-١٨ :٨

ضعف انسانی تداوم دارد
٣٠-٢٦ :٨

٢٧-٢٦ :٨

٢٧-٢٦ :٨

٣٠-٢٨ :٨

٣٠-٢٨ :٨

٢٧-٢٦ :٨
خداوند ما را برای شراکت
در جالل او فراخوانده است

محبت خدا

محبت بی پايان خدا

٣٩-٣١ :٨

٣٩-٣١ :٨

اعتماد ما به محبت خدا
٣٩-٣١ :٨

محبت خدا در مسيح عيسی
٣٩-٣١ :٨

٣٠-٢٨ :٨
سرودی راجع محبت خدا
٣۴-٣١ :٨
٣٧-٣۵ :٨
٣٩-٣٨ :٨
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دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحه  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسنده اوليه در سطح پاراگراف

ب تفسير برای راھنمايی در مطالعات ميباشد ،به اين معنی که شما شخصا ً مسئول ارائه تفسيرتان از
اين کتا ِ
کتاب مقدس ھستيد .ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منّور ساخته است .در امر تفسير،
شما و کتاب مقدس و روح القدس اولويت داريد .نبايد خود را ازين حق محروم کرده ،آنرا به يک مفّسر واگذار
کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص کنيد .تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام
داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد .پاراگراف بندی ھا وحی نشده اند اما برای درک مقصود نويسندۀ
کار تفسير است ،کليدی می باشند .ھر پاراگراف صرفا ً و مطلقا ً يک موضوع دارد.
اصلی ،که قل ِ
ب ِ
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
بينش ھای متنی
الف .اين باب نقطۀ اوج بحث پولس است که در  ١٨ :١آغاز شده بود .شروع آن با "ھيچ محکوميتی"
است )جايگاه قانونی( و خاتمۀ آن با "ھيچ جدايی" است )مشارکت شخصی( .از لحاظ الھياتی ،سير
آن از پارسا کردن آغاز می گردد ،مراحل تقديس را می گذراند ،و به جالل بخشيدن خاتمه می يابد
)ر.ک .آيات .(٣٠-٢٩
ب.

اين ارائه کامل تر پولس در اينست که خدا »روح« خود را به ايمانداران می بخشد )ر.ک .ارائه
يوحنا در انجيل يوحنا ٣١-١٢ :١۴؛ » .(١٦-٧ :١٦روح« عامل »فعل غـيـرمـسـتـقـيـم« در آيه
 ١۴است ،در ارتباط با اين که انجيل در زندگی انسان ھای گناھکار فعال می گردد» .روح« با آنھا
می ماند و در آنھا مسکن می گيرد و شروع می کند شکل مسيح را در آنھا نقش بندد .باب  ٨از
کلمۀ روح ،pneuma ،بيش از  ٢١بار بھره می گيرد ،در حاليکه اين واژه در باب  ٧اصالً نيامده
است )ھمانند باب ھای  ٦-٣؛ در باب ھای  ٢-١صرفا ً سه بار ديده می شود(.

پ.

در زندگی دو ديدگاه )ديدگاه ھای جھانی شخصی( ،دو شيوۀ زندگی ،دو اولويت ،دو راه )راه وسيع
و راه باريک( وجود دارند که انسان ھا از آنھا پيروی می کنند ،و در اينجا اين دو ،جسم و »روح«
می باشند .يکی منتھی به مرگ می شود و آن يکی به زندگی .در تاريخ مسيحيت ،اين مبحث» ،دو
طريق« کتاب ھای حکمت در کالم خدا خوانده شده اند )ر.ک .مزمور  ١و امثا .(١٩-١٠ :۴
ِ
زندگی ابدی ،يا ھمان زندگی »روح« ،مشخصه ھای قابل مشاھده دارد )به عنوان مثال "به دنبال
جسم" در تقابل با "به دنبال »روح«"(.
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ب الھياتی ،اشاره ای به ابليس نشده است )ر.ک .روم
توجه داشته باشيد در سراسر اين چارچو ِ
 .(٨-١در روميان ،تا  ٢٠ :١٦اشاره ای به او نيست .موضوع مورد نظر ،طبع گناھکار است که
بشر گناھکار دراين که
عذر
از آدم به ارث رسيده است .با اين روش پولس نشان می داد که
ِ
ِ
فوق طبيعی باعث سرپيچی او از خدا شده )به عبارت ديگر"شيطان مرا به اين کار
وسوسۀ
ِ
واداشت!"( قابل پذيرش نيست.
ت.

روش بسط ِموضوع اينگونه است که چند جنبۀ
تھيۀ رئوس مطالب اين باب بسيار مشکل است ،زيرا
ِ
واقعيت با ھم در الگويی مکرر تنيده شده اند ،ليکن فاقد واحد ھای متنی )(contextual units
ھستند.

ث.

آيات  ١٧-١٢ايماندار را از اطمينانی پر يقين در ايمان با خبر می سازند.
 .١اول ،ديدگاه جھانی و شيوۀ زندگی تغيير يافته است که دستاورد »روح« می باشد.
 .٢دوم ،توسط »روح« ،يک حس محبت خانوادگی جانشين ترس ما از خدا شده است.
درون ما تصديق می کند فرزندان ھستيم.
 .٣سوم ،روح القدس در
ِ
 .۴چھارم ،اين تصديق حتی در ضمن مشکالت و مواجه با سختی ھا ،مطمئن و قطعی است.

ج.

معمول انبياء عھد عتيق می باشد .خدا
آيات  ٣٩-٣١صحنه ای است از يک دادگاه ،که سبک ادبی
ِ
قاضی است؛ شيطان دادستان است ،عيسی وکيل مدافع ) ،(paracleteفرشتگان مشاھده کنندگان ،و
انسان ھای ايماندار مواجه با اتھامات شيطانی ھستند.
 .١واژه ھای حقوقی
)الف( .عليه ما ،آيه ٣١
)ب( .اتھام ،آيه ٣٣
)پ( .تبرئه می نمايد ،آيه ٣٣
)ت( .محکوم می کند ،آيه ٣۴
)ث( .شفاعت می کند ،آيه ٣۴
 ٢٫دادرسی" ،کيست" )آيات  ،٣٣ ،٣١در  ٣۴سه بار(٣۵ ،
 .٣آنچه خدا در مسيح فراھم کرده است )آيات  ٣۵ ،٣٢ب(
 .۴ھيچ جدايی از خدا نيست
)الف( .شرايط اين دنيا
)ب( .نقلی از مزمور  ٢٢ :۴۴درعھد عتيق ،آيه ٣٦
)پ( .پيروزی )آيات (٣٩ ،٣٧
)ت( .شرايط فوق طبيعی يا عاملين )آيات (٣٩-٣٧

بررسی واژه ھا و عبارات
متن ) NASBبه روز شده(٨-١ :٨ :
٢
١
روح
پس اکنون برای آنان که در مسيح عيسی ھستند ،ديگر ھيچ محکوميتی نيست .زيرا قانون » ِ
قانون گناه و مرگ آزاد کرده است ٣ .چون آنچه شريعت قادر به انجامش
حيات در مسيح عيسی ،شما را از
ِ
جسم
ت
نبود ،از آن رو که به سبب جسم ،ناتوان بود ،خدا به انجام رسانيد :با فرستادن »پسر خود« در شباھ ِ
ِ

«
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گناھکار و به عنوان قربانی برای گناه» ،او« گناه را در جسم محکوم ساخت ۴ ،تا آنچه شريعت ملزم ميکند
در ما تحقق يابد ،در ما که نه طبق جسم بلکه طبق »روح« رفتار می کنيم ۵ .زيرا آنانيکه طبق جسم می
باشند افکارشان را به امور جسم می سپارند ،اما آنانيکه طبق »روح« ھستند ،به امور »روح« ٦ .چون
ذھن پير ِو »روح« ،حيات و آرامی است ٧ ،زيرا ذھنی که در
ذھنی که در پی جسم است ،موت می باشد ،اما
ِ
پی جسم است ،با خدا دشمنی می کند؛ چون خود را تابع قانون خدا نمی سازد ،از آنجا که حتی قادر به اين
کار نيست ٨ ،و آنانيکه در جسم می باشند نمی توانند خدا را خشنود سازند.
١ :٨
"پس اکنون  ...نيست"
NASB
" NRSV ،NKJVپس اکنون  ...نيست"
"نيست"
TEV
"پس ،به دليل"
JB
اين بازگشتی است به موضوع قبلی .بعضی اين را مربوط به  ٢۵ – ٢۴ :٧می دانند ،اما صحيح تر است
آنرا مربوط به پيش از آن ،به  ٢۵ :٧ – ٢١ :٣دانست.
" ھيچ" "ھيچ" در ابتدای جملۀ يونانی قرار گرفته است و با تأکيد می گويد "ھيچ محکوميتی" در مورد
آنان که در مسيح ھستند )ر.ک .آيات  ،(٣-١و آنانی که طبق »روح« سلوک می نمايند ،نيست )ر.ک .آيات -۴
 .(١١درينجا ھر دو جنبۀ معاھده جديد را می بينيم (١) :ھديۀ رايگانی است در مسيح؛ و ) (٢واکنش را در
شيوه زندگی و با انجام معاھده با خدا الزم می سازد .پارسا شدن موضوعی است که ھم عقالنی است
)اخباری( و ھم درونی و احساسی )التزامی( .ھم جايگاه است و ھم شيوۀ زندگی.
" محکوميت" اين واژه  katakrimaکاربرد چندانی در »ترجمۀ ھفتاد« ندارد ،ليکن پرتوی است از
لعنت به لحاظ سرپيچی ،که در تثنيه  ٢٦ :٢٧می بينيم .معنی آن "مجازات پس از حکم قضايی" است .اين
واژه ای است حقوقی و دادگاھی که متضاد تبرئه نمودن است .کاربرد آن در نوشته ھای پولس نادر است
)ر.ک (١٨ ،١٦ :۵ .و در ديگر بخش ھای عھد جديد نيامده است.
»ترجمۀ پادشاه جيمز« به آيۀ  ١چنين اضافه کرده است" ،که در پی جسم ،سلوک نمی نمايند بلکه در پی
»روح«" .اين عبارت در بسياری از نسخه ھای خطی يونانی باستان ديده نمی شود ۴UBS .مقياس ارزيابی
حذف آن را "الف" )قطعی( محسوب می کند .اين عبارت در آيۀ  ۴آمده است .به لحاظ الھياتی در آيه  ١کامال
نامتناسب است ،اما با آيۀ  ۴کامالً منطبق است .آيات  ٣-١در خصوص تقديس جايگاھی ھستند )اخباری( ،در
ت
حاليکه آيات  ١١-۴در مورد تقديس يا شبيه به مسيح شدن به طور تجربی )التزامی( ھستند .به زيرنگاش ِ
نيوول )مودی (١٩٣٨ ،توجه نماييد.
صفحۀ  ٢٨٩در " کتاب روميان ،آيه به آيه " نوشتۀ ويليام ر.
ِ
"»ترجمۀ تجديد نظر شده« ،عبارت "که در پی جسم سلوک نمی نمايند بلکه در پی »روح«" را به
درستی حذف نموده است .از عصر »ترجمۀ پادشاه جيمز« بيش از  ٣٠٠سال پيش ،تا به امروز،
بھترين و صحيح ترين نسخه ھای خطی يونانی باستان که داريم ،به
شمار بسيار کشف شده اند؛ و
ِ
تصحيح سھوھايی که بعضی
مھم پررنج اما پر ثمر ،يعنی
مردان ديندار و پر جديت با تالش مداوم ،اين ِ
ِ
موارد درنسخه برداری ،ناخودآگاه رخ داده بود ،به انجام رسانيدند .زيرا ھمه می دانيم نسخه ھای
اصلی کتابمقدس در دست نيست .رضای خدا اين بوده است که از دسترسی مخلوق خود به آن ھا
جلوگيری کند چون انسان گرايش شديدی به بت پرستی دارد.
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ما آيۀ  ١را بايد به چھار دليل ،با عبارت "در مسيح عيسی" پايان دھيم (١) :شواھد در نسخه ھای
خطی يونانی به طور قاطع متمايل به حذف عبارت "که در پی جسم سلوک نمی نمايند بلکه در پی
»روح«" از آيۀ  ١می باشند ،ھمانطور که شواھد از ھمۀ جوانب خواھان گنجانيدن اين عبارت در آيۀ
 ۴ھستند (٢) .بينش روحانی نيز براين است ،زيرا وارد کردن اين کلمات در آيۀ  ، ١امنيت و اسقرار
وضع ما را مشروط بر سلوک ما ]طرز زندگی و کارھای ما[ می سازد ،نه بر روح خدا .ليکن
ھمانطور که صريحا ً در سراسر نامه ھای رسوالن تعليم داده شده است ،ھمه در مسيح عيسی ،امان از
محکوميت ھستند .در غير اين صورت ،امن بود ِن وضع ما ،مشروط بر سلوک ما می شود نه بر
جايگاه ما در مسيح (٣) .اين عبارت واضحا ً در آخر آيۀ  ،۴در جای مناسبی قرار دارد – که شيوۀ
سلوک ايماندار توصيف شده است ،نه در امان بودن او از محکوميت (۴) .اين که عبارت مذکور در
آخر آيۀ  ١در »ترجمۀ پادشاه جيمز« ،صرفا ً يک »توضيح« است )حاشيه نويسی يک نسخه بردار( از
ت ،F ،D ،C ،B ،A ،Aleph
اين مسلم است که نه تنھا نسخه ھای پر اھميت خطی با حروف درش ِ
G؛ ) D ،Aتصحيحی( فاقد آن ھستند  -نيز چند نسخه با حروف متصل و ترجمه ھای باستانی حائز
اھميت )رجوع کنيد به  J.F. ،Alford ،Meyer ،Olshausenو توضيحات برجستۀ  Darbyدر
 (Synopsis, in loc؛ اما از شباھت اين حاشيه نويسی نيز ،با اضافه ھای مشابه که به لحاظ ترس از
شريعت در بخش ھای ديگر انجام شده اند ،مسلم می گردد.
اينکه خدا مقدر فرمود تا کالم او ترجمه شود اما در عين حال دارای اقتدار باشد در اين ديده می
يونانی عھد عتيق از عبری » -ترجمۀ ھفتاد«  -در انجيل مورد استفاده قرار گرفته
شود که ترجمۀ
ِ
است.
ما بايد از خدا برای افرادی سپاس گزاريم که با کوششی خستگی ناپذير ،تمام عمر خود را صرف
بررسی عميق نسخه ھای باستانی ،که خدا برای ما محفوظ داشته است ،نموده اند و دستاورد ايشان
چنين ترجمۀ پر ارج و کاملی است که در دست داريم .ما بايد چنين استادان و دانشمندانی را قطعا ً و
ھمواره ،متمايز از " ُم ِدرنيست ھای  "Modernistsبسيار خودبين )در روزگاران گذشته "منتقدين بلند
مرتبه"( بدانيم؛ آن " ُم ِدرنيست ھا" مصراً به ما می گويند خدا بايستی در کتاب مقدس چه گفته باشد ،تا
آنکه با تواضع در پی دريافت اين باشند که خدا چه فرموده است" )صفحۀ .(٢٨٩
معمول پولس )به عبارت ديگر »نشانگر محيط
ت
" برای آنان که در مسيح عيسی ھستند" اين عبار ِ
ِ
فعاليت«( ،برابر با عبارت امروزی "رابطۀ شخصی" است .پولس عيسی را شناخته بود ،دوست می
داشت ،خدمت می کرد و در او شادمان بود .انجيل ،ھم پيامی است که بايد به آن ايمان آورد ،ھم »آن
شخص« است که بايد با گرمی پذيرفت .نيرويی که به پولس زندگی می بخشيد ،از اين رابطه با مسيح
سرچشمه می گرفت  -آن مسيحی که در راه دمشق مالقات کرده بود .تجربۀ او با مسيح پيش از عقايد
عرفانی محدو ِد به
الھياتی او در بارۀ عيسی صورت گرفت .رويارويی او به
راھبان صومعه منجر نشد،
ِ
ِ
بلکه باعث خدمات بسيار فعال بشارتی گرديد .شناخت »او«  ،خدمت به »او« است .ايمان مسيحی که از
بلوغ روحانی برخوردار است يک پيام است ،يک »شخص« است و يک شيوۀ زندگی! )به يادداشت در
باب  ١آيۀ  ۵رجوع کنيد(
" ٢ :٨قانون »روح« حيات  ...قانون گناه و مرگ" اين می تواند اشاره به اين موارد باشد (١) :تضاد بين
قانون گناه )ر.ک .روم  (٢۵ ،٢٣ ،١٠ :٧و قانون جديد خدا )ر.ک .روم (٢۵ ،٢٢ ،٦ :٧؛ )" (٢قانون محبت"
)ر.ک .يقعوب ٢۵ :١؛  (١٢ ،٨ :٢در تقابل با "شريعت موسی" )ر.ک(١٢-٦ :٧ .؛ ) (٣عصر قديم در تقابل
با عصر نوين؛ يا ) (۴معاھدۀ قديم در برابر معاھده جديد )ر.ک .ارم ٣۴-٣١ :٣١؛ کتاب عبرانيان در عھد
جديد(.
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اين روش مقايسه ای ادامه يافته است.
روح« حيات در مسيح ،در مقابل قانون گناه و مرگ ،آيه ٢
 .1قانو ِن » ِ
مطابق »روح« ،آيات  ۴و ۵
 .2مطابق جسم ،در تضاد با،
ِ
 .3امور جسم ،در مقابل امور روح
مقابل ،افکار متوجه امور »روح« ،آيۀ ۵
افکار متوجۀ امور جسم ،در
.4
ِ
ِ
مقابل ،افکار متوجه »روح« ،آيۀ ٦
 .5افکار متوجۀ جسم ،در
ِ
مقابل ،در»روح« ،آيۀ ٩
 .6در جسم ،در
ِ
درمقابل ،روح ،زنده است ،آيۀ ١٠
 .7بدن ،مرده است،
ِ
 .8شما بايد بميريد ،در مقاب ِل ،شما زندگی خواھيد کرد ،آيۀ ١٣
روح فرزند خواندگی ،آيۀ ١۵
مقابل،
روح بندگی،در
 .9نه
ِ
ِ
ِ

"شما را آزاد کرده است"
JB ،NRSV ،NASB
"مرا آزاد کرده است"
TEV ،NKJV
آيات  ٣-٢پيام الھياتی باب  ٦است .چند ضمير مختلف ھستند که در نوشته ھای باستانی يونانی ديده می
شوند" :مرا" در نسخه ھای خطی  ،K ،D ،Aو  Pديده می شود در حاليکه " شما " در نسخه ھای باستانی
א  F ، B ،و  Gآمده است .ضمير "ما" ،بعدھا در نسخۀ  Ψکه با حروف درشت نوشته شده است ديده می
شود .گردآورندگان  ، ۴UBSاحتمال صحت "شما" را در حد "ب" می دانند )تقريبا ً يقين( ٣UBS .احتمال
صحت آنرا درجه  (“D” rating) ۴می داند.
" کتاب راھنمای مترجم در مورد نامه پولس به روميان " نوشتۀ نيومن و نيدا ،می گويد" :نسخۀ يونانی
 UBSبه طور ضمنی "مرا" را می رساند ،اگرچه درجۀ صحت آن  (“C” rating) ٣است و نشانگر اينست
که احتمال زيا ِد شک در مورد قرآئت اصلی و اوليه وجود دارد") .صص .(١۴٦-١۴۵
يونانی نوشته ھای پولس مکرراً
اين مسئلۀ »ضـمـيـــر«ھای "ما را" " ،شما" يا "مرا /ما" در متون
ِ
وجود دارد.
" ٣ :٨آنچه قانون قادر به انجامش نبود" شريعت موسی نيکو و مقدس است ،اما بشر ضعيف و گناھکار
می باشد )ر.ک» .(١٦ ،١٢ :٧ .فــعــــل« اين جا در واقع »صــفـــت«  adunatonاست ،که معموالً معنی
آن "غير ممکن" است )ر.ک .عبر ١٨ ،۴ :٦؛ ۴ :١٠؛  ،(٦ :١١اما می تواند "بی قدرت" معنی دھد )ر.ک.
اعمال ٨ :١۴؛ روم  .(١ :١۵شريعت نمی توانست رھايی بخشد .برعکس ،صرفا ً محکوميت و مرگ و
لعنت به ھمراه می آورد!
" از آن رو که به سبب جسم ناتوان بود" اين استدالل اصلی پولس در باب  ٧است .شريعت خدا نيکو و
مقدس است اما
انسان گناھکار که سقوط کرده و نا مطيع است ،نمی تواند از عھدۀ تمامی الزامات و مطالبات
ِ
برعکس معلمين يھود ،عواقب باب  ٣پيدايش را تأکيد می کرد.
آن برآيد .پولس،
ِ
" خدا به انجام رسانيد :با فرستادن » پسر خود «" آنچه انسان گناھکار نمی توانست طبق »معاھدۀ
قديم« انجام دھد ،خدا در »معاھدۀ جديد« توسط عيسی )ر.ک .اش ۵٣؛ يوحنا  (١٦ :٣انجام داد )ر.ک .ار
٣۴-٣١ :٣١؛ حز  .(٣٦-٢٢ :٣٦به جای الزامات برونی ،خدا »روح« ]القدس[ را در درون شخص و نيز
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کار تمام شدۀ مسيح است ،نه بر
قلبی جديد فراھم ساخته است .اين »معاھده جديد« بر مبنای توبه و
ِ
ايمان به ِ
زندگی خداپسندانه می باشند.
مبنای کارھای انسان .اما ،ھر دو »معاھده ھا« خواستار آن شيوۀ جدي ِد
ِ
" در شباھت جسم گناھکار" ھمين واقعيت در فيل  ٨-٧ :٢ذکر شده است .عيسی بدنی حقيقتا ً انسانی
داشت )ليکن ذات گناه در او اصالً نبود ،ر.ک .فيليپيان ٨-٧ :٢؛ عبر  .(٢٦ :٧او در واقع با ما يکی است.
عيسی با تمامی وسوسه ھايی که ما روبرو می شويم وسوسه شد ،اما ھرگز گناھی نکرد )ر.ک .عبر .(١۵ :۴
او ما را درک می کند.
" به عنوان قربانی برای گناه" ھمين موضوع در  ٢قرن  ٢١ :۵و  ١پطر  ٢۴ :٢بيان شده است .عيسی
قربانی
جان بی گنا ِه عيسی )مالمت ناشدنی(
آمد تا بميرد )ر.ک .اش ٦-۴ :۵٣؛ ١٢-١٠؛ مرقس .(۴۵ :١٠
ِ
ِ
گناه شد )ر.ک .يوحنا .(٢٩ :١
" گناه را در جسم محکوم ساخت" مرگِ عيسی مسئلۀ سرشت گناھکار بشر را تأکيد و حل و فصل نمود،
روال شريعت موسی( .زندگی ،مرگ و رستاخيز عيسی بود که اھداف خدا
نه صرفا ً موارد انجام گناه را )به
ِ
را برای فديۀ ابدی محقق ساخت )ر.ک .اعما ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :۴؛  .(٢٩ :١٣نيز او به ما نشان داد
انسان ھا چه می توانند باشند و چه بايد باشند )ر.ک .يوحنا ١۵ :١٣؛  ١پطر .(٢١ :٢
 ۴ :٨اين آيه احتماالً به »معاھدۀ جديد« اشاره دارد )ر.ک .ار  ٣٣ :٣١و حز  (٢٧-٢٦ :٣٦و در مورد دو
جنبۀ نجات ما است .اول ،عيسی الزامات »معاھدۀ قديم« را محقق ساخت و از طريق ايمان به او ،اين
پارسايی به عنوان ھديه ای رايگان ،بدون در نظر داشتن شايستگی افراد ،به ايمانداران منتقل و واگذار می
گردد .ما اين را پارسا ساختن يا تقديس جايگاھی می ناميم .خدا به ايمانداران ،قلبی تازه و روحی تازه می
"تقديس تصاعدی و
بخشد .اکنون زندگی ما در ھمراھی با »روح« ]القدس[ است ،نه يک زندگی نفسانی .اين
ِ
پيشرونده" خوانده می شود .مسيحيت ،معاھدۀ جديدی است که ھم دارای حق و حقوق )ھديۀ نجات( ،و ھم
مسئوليت ھا است )شبيه مسيح بودن ،ر.ک .(١٣ :٦ .چه فاجعه ای است که بعضی ايمانداران زندگی ھای
جسمانی و نامتناسبی دارند )ر.ک ١ .قرن .(٣-١ :٣
" در ما که نه طبق جسم بلکه طبق »روح« رفتار می کنيم" ھمين مقايسه در غال  ٢۵-١٦ :۵ديده می
شود .پارسا اعالم شدن شرعی ،بايد ھمراه با شيوۀ زندگی پارسا باشد .قلب و ذھن جديد در »معاھدۀ جديد"،
مبنای نجات ما نيستند بلکه نتيجۀ آن می باشند .زندگی ابدی ،مشخصه ھای قابل ديد و مشھود دارد!
 ۵ :٨پولس تفاوت زندگی در "جسم" و در "»روح« ]القدس[" را در آيات  ٨-۵بيان می کند )تفاوت
"کارھای جسم" ر.ک .غال  ٢١-١٩ :۵با "ثمره »روح« ]القدس[" ر.ک.(٢۵-٢٢ :۵ .
" ٦ :٨ذھنی که در پی  "...يھوديان آگاه بودند که چشم و گوش ،پنجره ھايی به درون روح ھستند .گناه در
تفکرات ما آغاز می گيرد .ما تبديل به آن چيزی می شويم که به آن فکر می کنيم )ر.ک .روم ٢-١ :١٢؛ فيل
!(٨ :۴
پولس آنقدرھا پيرو ديدگاه سنتی نبود که معلمين يھود راجع به دو "نيت" ) (yetzersدر انسان داشتند .به
ت گناھکار وجود نداشت ،بلکه ثمرۀ توبه بود .پولس براين بود روح القدس
عقيدۀ پولس ،نيت خوب در مخلوقا ِ
که در شخص ساکن می شود ،کشمکش روحانی را درون او آغاز می کند )ر.ک .يوحنا .(١۴-٧ :١٦
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" حيات" اين اشاره به زندگی جاودان  -زندگی عصر جديد  -است.
" آرامی" واژه مذکور در اصل ،به اين معنی بوده است" :به ھم پيوستن آنچه شکسته بود" )ر.ک .يوحنا
٢٧ :١۴؛ ٣٣ :١٦؛ فيل  .(٧ :۴به عنوان خاص :صلح در  ١ :۵رجوع کنيد .عھد جديد به سه طريق در
مورد آرامی و صلح صحبت می کند:
آشتی ما با خدا توسط مسيح )ر.ک .کولس (٢٠ :١
عقالنی
ت
 .1واقعي ِ
ِ
ِ
 .2احساس ذھنی ما در بارۀ داشتن رابطه درست با خدا )ر.ک .يوحنا ٢٧ :١۴؛ ٣٣ :١٦؛ فيل (٧ :۴
 .3خدا ،يھود و غير يھود را در بدنی جديد توسط مسيح ،متحد ساخته است )ر.ک .افس ١٧-١۴ :٢؛
کولس .(١۵ :٣
 ١١-٧ :٨پولس انسان ھای دور از خدا را به چند طريق توصيف نمود (١) :دشمن خدا ،آيه ٧؛ ) (٢نا مطيع
نسبت به خدا ،آيه ٧؛ ) (٣ناتوان در خشنود کردن خدا ،آيه ٨؛ و ) (۴مرده از لحاظ روحانی ،با عاقبت مرگ
ابدی ،آيات  .١١-١٠به آيات مشابه در روم  ٨ ،٦ :۵و  ١٠رجوع نماييد.
٧ :٨
NRSV،NASB

"ذھنی که در پی جسم است با خدا دشمنی می کند"

NKJV

"ذھن جسمانی ،دشمنی با خدا است"

TEV

"انسان ھا دشمنان خدا می گردند"

ت نافرمانبردا ِر بشر ،مخالف خداست"
NJB
"تفک ِر سرش ِ
توجه کنيد اين عبارت ،مشابه با "ذھنی که در پی جسم است ،موت می باشد" در آيۀ  ٦و "آنانيکه طبق
جسم می باشند" در آيۀ  ۵است .نيز توجه داشته باشيد سرشت گناھکار بشر ،ھم يک طرز فکر است )ديدگاه
دنيوی( و ھم شيوۀ زندگی )ر.ک.(۵ :٧ .
" از آنجا که حتی قادر به اين کار نيست" بشر گناھکار نه تنھا نمی خواھد از خدا پيروی کند ،بلکه قادر
به پيروی از خدا نيست .انسان گناھکار بدون ياری روح القدس ،نمی تواند واکنشی به امور روحانی داشته
باشد )ر.ک .اش ٦ :۵٣؛  ١پطر  .(٢۵-٢۴ :٢خدا ھميشه قدم اول را بر می دارد )ر.ک .يوحنا .(٦۵ ،۴۴ :٦
" ٨ :٨آنانيکه در جسم می باشند" پولس اين عبارت را به دو طريق به کار می برد ) (١بدن جسمانی
)ر.ک .روم ٣ :١؛ ٢٨ :٢؛ ١ :۴؛ (۵ ،٩:٣؛ و ) (٢کوشش بشر ،جداگانه از خدا )ر.ک .روم ۵ :٧؛ -۴ :٨
 .(۵در اينجا حالت دوم است و گويای بشر نافرمان و بی ايمان می باشد.
متن ) NASBبه روز شده(١١-٩ :٨ :
 ٩اما شما در جسم نيستيد بلکه در »روح« ،البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد .اما اگر کسی »روح
آن »او« نيست ١٠ .اگر مسيح در شماست ،ھر چند بدن به علت گناه مرده است،
مسيح« را نداشته باشد ،از ِ
١١
اما روح به خاطر پارسائی زنده است .اما اگر »روح او« که عيسی را از مردگان برخيزانيد در شما ساکن
باشد» ،او« که مسيح عيسی را از مردگان برخيزانيد ،به واسطۀ »روح خود« که در شما ساکن است ،به
بدنھای فانی شما نيز حيات خواھد بخشيد.
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ت شرطی« در آيات ) ١٣ ،١١ ،١٠ ،٩دو بار() ١٧ ،دو بار( می باشند .ھمۀ آنھا
 ٩ :٨يک سری »جمال ِ
»جمالت شرطی درجۀ اول« اند ،که از ديدگاه نويسنده يا به خاطر مقاصد ادبی او ،واقعيت فرض شده اند.
فرض پولس بر اين بود که خوانندگان نامۀ او در کليسای روم ،مسيحی بودند )ر.ک .آيه  ٩الف(.
" روح مسيح" اشخاص ،يا »روح« ]القدس[ را دارند و در نتيجه ايماندار ھستند ،يا »روح« در آنھا
نيست و به لحاظ روحانی در ھالکت ھستند .ما در زمان نجات ،تمامی روح القدس را می يابيم و نيازی به
داشتن بيشتر از وجود او نداريم؛ او نياز دارد بيشتر وجود ما را داشته باشد!
عبارات »روح« در  ٩الف» ،روح خدا« در  ٩ب و »روح مسيح« در  ٩پ ھمه عبارات مترادف ھستند.
عنوان خاص :عيسی و »روح«
بين کار »روح« و »پسر« اتحاد وجود دارد .ج .کمپبل مورگان می گويد بھترين نام برای »روح« »آن
رئوس مطالب در مقايسۀ کار و عناوين »پسر« و »روح« در ذيل می باشد.
عيسی ديگر« است.
ِ
ِ
» ١٫روح«» ،روح عيسی« يا به عنوان مشابه ای خوانده شده است )ر.ک .روم ٩ :٨؛  ٢قرن ١٧ :٣؛
غال ٦ :۴؛  ١پطر .(١١ :١
 .٢ھر دو با ھمان واژه ھا اطالق شده اند
الف" .حقيقت"
عيسی )يوحنا (٦ :١۴
(١
»روح« )يوحنا ١٧ :١۴؛ (١٣ :١٦
(٢
ب" .شفيع"
عيسی ) ١يوحنا (١ :٢
(١
»روح« )يوحنا ٢٦ ،١٦ :١۴؛ ٢٦ :١۵؛ (٧ :١٦
(٢
پ" .مقدس"
عيسی )لوقا ٣۵ :١؛ (٣۴ :۴
(١
»روح« )لوقا (٣۵ :١
(٢
 .٣ھر دو در ايمانداران ساکن می شوند
الف .عيسی )متی ٢٠ :٢٨؛ يوحنا ٢٣ ،٢٠ :١۴؛ ۵-۴ :١۵؛ روم ١٠ :٨؛  ٢قرن ۵ :١٣؛ غال
٢٠ :٢؛ افس ١٧ :٣؛ کولس (٢٧ :١
»روح« )يوحنا ١٧-١٦ :١۴؛ روم ١١ ،٩ :٨؛  ١قرن ١٦ :٣؛ ١٩ :٦؛  ٢تيمو ١۴ :١
ب.
و حتی »پدر« )يوحنا ٢٣ :١۴؛  ٢قرن (١٦ :٦
پ.
" ١٠ :٨مسيح در شماست" "شما" از لحاظ دستوری »جـمـــع« است .کلمۀ "مسيح" اشاره بود به »پسر«
» /روح« که در درون ساکن می شوند )ر.ک .يوحنا ١٧-١٦ :١۴؛ کولس  .(٢٧ :١مردم يا بايد »پسر /
»روح« را داشته باشند يا مسيحی نيستند )ر.ک ١ .يوحنا  .(١٢ :۵به عقيدۀ پولس ،عبارت "در مسيح" از
لحاظ الھياتی ،ھمان "در »روح«" است.
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" ھرچند بدن به علت گناه مرده است" حتی مسيحيان ،به خاطر گناه آدم و دنيای گناھکار و نافرمانی
شخصی ،جسما ً خواھند مرد )ر.ک .(٢١-١٢ :۵ .گناه ھميشه عواقب خود را دارد .مرگ روحانی )ر.ک.
پيدايش  ٣؛ افس  (١ :٢باعث مرگ جسمانی شد )ر.ک .پيدايش ۵؛ عبر  .(٢٧ :٩ايمانداران ھم در عصر
قديم گناه و نافرمانی
جديد »روح« زندگی می کنند )ر.ک .يوئيل ٢٩-٢٨ :٢؛ اعمال  (١٦ :٢ھم در عصر ِ
)ر.ک .آيات .(٣۵ ،٢١
" اما روح به خاطر پارسايی زنده است" تفاوت ھايی ميان ترجمه ھا و مفسرين وجود دارد در اينکه
منظور از »روح« ،آيا روح انسان است )ر.ک ،NIV ،ASV ،NASB .ويليامز ،کتاب مقدس اورشليم( ،يا
روح القدس )ر.ک ،REB ،TEV ،KJV .کارل بارت ،س .ک .بَ ِرت ،جان موری ،و اِ ِو ِرت ھريسون(.
تر متن ،درک بيشتری از اين عبارت مختصر به ما می دھد .حتی کسانی که به مسيح
چارچوب گسترده ِ
توسل جسته اند ،با اين وجود خواھند مرد زيرا در دنيای گناھکار زندگی می کنند .اما به خاطر پارسايی که
تنش "ھم
نتيجۀ ايمان به عيسی است ،آنھا از ھم اکنون زندگی ابدی دارند )ر.ک .افس  .(٦-۴ :٢اين ھمان
ِ
اکنون است ليکن ھنوز بايد فرا برسد" در ملکوت خدا است .عصر قديم و عصر جديد مقداری اشتراک زمانی
دارند.
" پارسايی" به عنوان خاص در  ١٧ :١رجوع نماييد.
" ١١ :٨اگر" به توضيح آيۀ  ٩توجه نماييد.
»" روح او« که عيسی را از مردگان برخيزانيد در شما ساکن باشد" کدام يک از »شخص« ھای تثليث
در ايمانداران ساکن می شود؟ جواب اکثر مسيحيان» ،روح« است .البته اين درست است ،اما در واقع ھر سه
»شخص« تثليث در ايمانداران ساکن می شوند.
» .1روح« ،يوحنا ١٧-١٦ :١۴؛ روم ١١ :٨؛  ١قرن ١٦ :٣؛ ١٩ :٦؛  ٢تيمو ١۴ :١
» .2پسر« ،متی ٢٠ :٢٨؛ يوحنا ٢٣ ،٢٠ :١۴؛ ۵-۴ :١۵؛ روم ١٠ :٨؛  ٢قرن ۵ :١٣؛ غال ٢٠ :٢؛
افس ١٧ :٣؛ کولس ٢٧ :١
» .3پدر« ،يوحنا ٢٣ :١۴؛  ٢قرن ١٦ :٦
اين عبارت فرصتی عالی برای اثبات اينست که عھد جديد اغلب امور فديه و بازخريد ]انسان[ را به ھر
سه شخص تثليث نسبت می دھد.
 .1خدای پدر ،عيسی را برخيزانيد )ر.ک .اعمال ٢۴ :٢؛ ١۵ :٣؛ ١٠ :۴؛ ٣٠ :۵؛ ۴٠ :١٠؛ :١٣
٣٧ ،٣۴ ،٣٣ ،٣٠؛ ٣١ :١٧؛ روم ٩ ،۴ :٦؛ ١١ :٨؛ ٩ :١٠؛  ١قرن ١۴ :٦؛  ٢قرن :۴
١۴؛ غال ١ :١؛ افس ٢٠ :١؛ کولس ١٢ :٢؛  ١تسا (١٠ :١
 .2خدای پسر ،خود را برخيزانيد )ر.ک .يوحنا ٢٢-١٩ :٢؛ (١٨-١٧ :١٠
 .3خدای »روح« ،عيسی را برخيزانيد )ر.ک .روم (١١ :٨
ھمين تأکيد بر تثليث را می توان در آيات  ١١-٩مشاھده نمود.
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عنوان خاص :تثليث
به کارھای ھر سه »شخص« تثليث توجه نماييد .واژۀ "تثليث"  ،که اولين کاربرد آن توسط » ِترتوليَن«
بوده است ،واژۀ کتاب مقدسی نيست ،اما در ھمه بخش ھای آن وجود دارد.
 .١اناجيل
الف .متی ١٧-١٦ :٣؛ ) ١٩ :٢٨و بخش ھای ھمسان آنھا(
ب .يوحنا ٢٦ :١۴
 .٢اعمال – اعمال ٣٩-٣٨ ،٣٣-٣٢ :٢
 .٣پولس
الف .روميان ۵-۴ :١ :١؛ ۵ ،١ :۵؛ ١٠-٨ ،۴-١ :٨
ب ١ .قرنتيان ١٠-٨ :٢؛ ٦-۴ :١٢
پ ٢ .قرنتيان ٢١ :١؛ ١۴ :١٣
ت .غالطيان ٦-۴ :۴
ث .افسسيان ١٧ ،١۴-٣ :١؛ ١٨ :٢؛ ١٧-١۴ :٣؛ ٦-۴ :۴
ج ١ .تسالونيکيان ۵-٢ :١
چ ٢ .تسالونيکيان ١٣ :٢
ح .تيطس ٦-۴ :٣
 .۴پطرس –  ١پطرس ٢ :١
 .۵يھودا – آيات ٢١-٢٠
در عھد عتيق به طور غير مستقيم به آن اشاره شده است
دستوری »جمع« در مورد خدا
 .١کاربردھای
ِ
الف .نام الوھيم »جمع« است ،اما در مورد خدا ھميشه با »فـعــل مـفـــرد« است
ب" .ما" در پيدايش ٢٧-٢٦ :١؛ ٢٢ :٣؛ ٧ :١١
ت الھی
 .٢فرشتۀ خداوند به عنوان نمايندۀ قابل رؤي ِ
الف .پيدايش ١٣-٧ :١٦؛ ١۵-١١ :٢٢؛ ١٣ ،١١ :٣١؛ ١٦-١۵ :۴٨
ب .خروج ۴ ،٢ :٣؛ ٢١ :١٣؛ ١٩ :١۴
پ .داوران ١ :٢؛ ٢٣-٢٢ :٦؛ ٢٢-٣ :١٣
ت .زکريا ٢-١ :٣
 .٣خدا و »روح« مجزا ھستند ،پيدا ٢-١ :١؛ مزمور ٣٠ :١٠۴؛ اش ١١-٩ :٦٣؛ حز ١۴-١٣ :٣٧
 .۴خدا ) (YHWHو ماشيح ) (Adonمجزا ھستند ،مزمور ١ :١١٠ ،٧-٦ :۴۵؛ زکريا ١١-٨ :٢؛
١٢-٩ :١٠
 ۵٫ماشيح و »روح« مجزا ھستند ،زکريا ١٠ :١٢
 ٦٫ھر سه در اشعيا  ١٦ :۴٨و  ١ :٦١ذکر شده اند
ت »روح« ،مشکالتی برای ايمانداران اوليه که يکتا پرست و در پيروی از
ت عيسی و شخصي ِ
الوھي ِ
اصول ،دقيق و سخت گير بودند ،ايجاد می کرد:
 .١تِرتوليَن  -برای »پسر« مقامی پايين تر از »پدر« قائل بود
الھی »پسر« و »روح« را در مقامی پايين تر می انگاشت
اوريجن – ذات
.٢
ِ
ِ
162

 .٣آريوس – من ِکر الوھيت »پسر« و »روح« بود
 .۴مونارکيانيسم – بر اين بود که خدا خود را در مراحل مختلف و پيشرونده می نماياند
تثليث ،قائده سازی ] [formulationاست که طبق متون کتاب مقدسی ،در طول تاريخ تکامل يافته است
 ١٫الوھيت کامل عيسی ،برابر با »پدر« ،در  ٣٢۵ميالدی توسط شورای نيقيه تصريح گرديد
کامل »روح« ،در مساوی بودن با »پدر« و »پسر« ،توسط شورای قستنطنيه
 ٢٫شخصيت و الوھيت
ِ
) ٣٨١ميالدی( تصريح گرديد
 .٣آموزۀ تثليث در کتاب اگوستين به نام  De Trinitateمشروحا ً بيان شده است
اين موضوع حقيقتا ً يک راز است .ليکن به نظر می رسد عھد جديد ،ذات الھی يکتايی را تصريح می نمايد
که در سه شخص ابدی آشکار شده است.
" به بدن ھای فانی شما نيز حيات خواھد بخشيد" برخاستن عيسی و نيز پيروان او ،آموزه ای بسيار مھم
و اساسی است )ر.ک ١ .قرن  ١ :١۵به بعد؛  ٢قرن  .(١۴ :۴مسيحيت می گويد در ابديت ،ايمانداران دارای
بدن خواھند بود )ر.ک ١ .يوحنا  .(٢ :٣اگر مسيح بوسيلۀ »روح« برخيزانيده شد ،برای پيروان او نيز چنين
خواھد بود )ر.ک .آيۀ .(٢٣
متن ) NASBبه روز شده(١٧-١٢ :٨ :
 ١٢پس ای برادران در اين صورت ما مديونيم ،اما نه به جسم ،تا بر طبق جسم زندگی کنيم –  ١٣زيرا اگر
بر طبق جسم زندگی می کنيد ،بايد بميريد؛ اما اگر به واسطۀ »روح« اعمال بدن را ب ُ
کشيد ،خواھيد زيست.
 ١۴زيرا ھمۀ کسانی که به وسيلۀ »روح خدا« ھدايت می شوند ،اينان پسران خدايند ١۵ .زيرا شما روح بندگی
را نيافته ايد تا باز به ترس منجر شود ،بلکه روح فرزند خواندگی را به عنوان پسران يافته ايد که از آن
فرزندان خداييم،
طريق ندا در می دھيم" :اَبّا ! »پدر«" ١٦ .آن »روح«  ،خود با روح ما شھادت می دھد که
ِ
وارثان خدا و ھم ارث با مسيح – اگر عمالً به ھمراه »او« رنج به بينيم ،تا
 ١٧و اگر فرزندان ،وارثان نيز–
ِ
آنکه با »او« نيز جالل يابيم.
تر آنچه در آيات  ١١-١آمده اند ادامه می دھد.
" ١٢ :٨پس  ...در اين صورت" پولس به بيان مشروح ِ
" ما مديونيم" اين جنبۀ ديگر آزادی مسيحی است )ر.ک (١٣ :١۵ - ١ :١۴ .و نتيجه گيری از مبحث
تقديس در آيات  ١١-١است ،که ھم جايگاه می باشد )اخباری( و ھم تصاعدی و پيشرونده )التزامی( .نيز به
صراحت نشان می دھد که ايمانداران ھنوز بايد با سرشت قديمی گناھکارشان مبارزه کنند )ر.ک .روم .(٧
انتخاب را بايد انجام داد )ايمان آوردن اوليه( و انتخاب ھا بايد ھمواره انجام گيرند )شيوۀ زندگی از روی
ايمان(!
ت شرطی« در آيات ) ١٣ ،١١ ،١٠ ،٩دو بار() ١٧ ،دو بار( می باشند.
 " ١٣ :٨اگر" يک سری »جمال ِ
ھمۀ آنھا »جمالت شرطی درجۀ اول« اند ،که از ديدگاه نويسنده يا به خاطر مقاصد ادبی او ،واقعيت فرض شده
اند .فرض پولس بر اين بود که خوانندگان نامۀ او در کليسای روم ،مسيحيانی بودند که بر طبق »روح«
زندگی می کردند )ر.ک .آيه  ٩الف(.
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" بر طبق جسم زندگی می کنيد ،بايد بميريد" ھر دو فعل آيۀ » ١٣زمــان حـــال« ھستند که عمل
استمراری و پی در پی را نشان می دھند .کتاب مقدس سه مرحلۀ مرگ را مکشوف می سازد ) (١مرگ
روحانی )ر.ک .پيدا ١٧ :٢؛ ٧-١ :٣؛ افس (١ :٢؛ ) (٢مرگ جسمانی )ر.ک .پيدا (۵؛ و ) (٣مرگ ابدی
)ر.ک .مکا ١١ :٢؛ ١۴ ،٦ :٢٠؛  .(٨ :٢١آن که در اين بخش ذکر شده مرگ روحانی آدم است )ر.ک.
پيدا  (١٩-١۴ :٣که باعث مرگ جسمانی تمامی بشر گرديد )ر.ک .پيدا .(۵
گنا ِه آدم ،مرگ را در تجربۀ انسانی ايجاد کرد )ر.ک .(٢١-١٢ :۵ .ھر يک از ما به خواست خود تصميم
گرفته ايم گناه کنيم .اگر عمداً به گناه ادامه دھيم ،آن ما را "برای ابد" ھالک خواھد ساخت )ر.ک .مکا :٢٠
" ،١۴ ،٦مرگ ثانی"( .ما که مسيحی ھستيم ،بايد نسبت به گناه و نفس بميريم و برای خدا زندگی کنيم )ر.ک.
روم .(٦
" اگر به واسطۀ »روح« اعمال بدن را ب ُ
روی
ت ايمانداران ،از
کشيد ،خواھيد زيست" اطمينان برای نجا ِ
ِ
مسيحی آنان نمودار می شود يا اعتبار می يابد )ر.ک .کتاب ھای عھد جديد يعقوب و  ١يوحنا(.
زندگی
شيوۀ
ِ
ِ
ايمانداران ،اين زندگی جديد را به کوشش خود نمی کنند ،بلکه بوسيلۀ »روح« که عامل است )ر.ک .آيه .(١۴
ليکن ھر روزه بايد خودشان را تسليم فرمان او سازند )ر.ک .افس .(١٨-١٧ :۵
ت زيستن در
در اين متن مقصود از "اعمال بدن" ،آن زندگی دورۀ گذشتۀ خطاکارانه است .اين
انکار ابدي ِ
ِ
روح« ]خدا[ که در شخص ساکن می شود )عصر
بدن نيست )ر.ک (٢٣ :٨ .بلکه مقايسه ای است بين » ِ
جديد( ،و کشمکش با گناه )عصر قديم(.
" ١۴ :٨ھمۀ کسانی که به وسيلۀ »روح خدا« ھدايت می شوند" اين »حــال وصـفـــی غـيـرمـسـتـقـيـم«
است که راھنمايی مداوم »روح« را می رساند» .روح« ما را مجذوب مسيح می سازد و سپس شکل مسيح را
در ما نقش می بندد )ر.ک .(٢٩ .مسيحيت ،بسيار بيشتر از صرفاً يک تصميم است .در واقع مسيحيت شاگرد
سازی مداومی است که با يک تصميم آغاز می گردد .اين اشاره به موارد خاص يا زمان ھا يا خدمات
مشخصی نيست ،بلکه به فعاليت ھای روزانه شخص.
ت »جـمــع«  ،در عھد عتيق برای فرشتگان و در موارد نادر برای انسان ھا به
" پسران خدا" اين عبار ِ
کار می رفت» .مـفـــرد« آن برای آدم ،قوم اسراييل» ،پادشاه او« و »ماشيح« به کار رفته است .در اينجا به
تمامی ايمانداران اشاره می کند .در آيۀ  ،١۴واژۀ يونانی ) huioiپسران( ديده می شود ،و در آيۀ tekna ،١٦
)فرزندان( .در اين متن ،اين دو واژه مترادف اند.
" ١۵ :٨روح" اين آيه ،ھمانند آيۀ  ،١٠می تواند مفاھيم مختلف داشته باشد .می تواند يا اشاره باشد به روح
نوينی که در مسيح به انسان ھای فديۀ شده در مسيح داده می شود ،يا به روح القدس .ھر دو در آيۀ  ١٦ديده
می شوند.
اين ساخت دستوری در نوشته ھای پولس چندين کاربرد دارد و نشان می دھد روح القدس چه چيزھايی در
زندگی فرد ايماندار ايجاد می کند.
 .1اينجا "نه روح بندگی" "،روح فرزند خواندگی" آيه ١۵
" .2روح ماليمت"  ١قرن ٢١ :۴
" .3روح ايمان" )وفاداری( ٢ ،قرن ١٣ :۴
" .4روح حکمت و مکاشفه" ،افس ١٧ :١
در چند جا ،به خصوص در  ١قرنتيان ،پولس از واژۀ  pneumaدر مورد خود استفاده کرده است ) ١قرن
١١ :٢؛ ١۴ ،٣ :۵؛ ٣۴ :٧؛ ٨ :١٦؛ و کولس  .(۵ :٢در اين چارچوب ،آيات  ١٠و  ١۵با اين مقوله
يقينا ً جور ھستند.
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" بندگی  ...تا باز به ترس منجر شود" مشخصۀ سرشت کھنه ،ترس است .مشخصۀ سرشت جديد در
آيات  ١٧-١۴بيان شده است.
" فرزند خواندگی به عنوان پسران" قانون روم بسيارسخت اجازه می داد کسی فرزند خوانده بپذيرد ،اما
اگر اين کار انجام می گرفت ،دائمی محسوب می شد )ر.ک .غال  .(٦-۴ :۴استعارۀ فوق اين واقعيت الھياتی
را حمايت می کند که جايگاه ايماندار محفوظ و ايمن است .فرزن ِد طبيعی شخص را می توانستند از ارث
محروم سازند ،اما نه فرزند خواندۀ او را .اين يکی از استعاره ھای مورد عالقۀ پولس در مورد خانواده بود
که نجات را توصيف می کرد )ر.ک .آيات  .(٢٣ ،١۵يوحنا و پطرس استعارۀ نظير آن در مورد رابطه ھای
خانوادگی ،يعنی "تولد دوباره" را به کار می بردند )ر.ک .يوحنا ٣ :٣؛  ١پطر .(٢٣ ،٣ :١
" اَبّا" اين واژۀ ارامی ،کلمه ای بود که فرزندان در خانه پدر خود را با آن خطاب می کردند )"بابا"(.
عيسی و رسوالن او به زبان ارامی سخن می گفتند .به وسيلۀ خون مسيح و از طريق روح القدس که در درون
شخص جای می گيرد ،ايمانداران اکنون می توانند با ايمان مستحکم و اطمينان در رابطه ای خانوادگی به نزد
خدای قدوس بيايند )ر.ک .مرقس ٣٦ :١۴؛ غال  .(٦ :۴آيا اين حيرت انگيز نيست که انسان گناه کار بتواند
خدا را پدر خطاب کند ،و يکتای قدوس ابدی چنين چيزی را بخواھد؟ به عنوان خاص» :پدر« در  ٧ :١رجوع
نماييد.
 »" ١٦ :٨روح « ،خود" واژۀ يونانی برای روح» ،خـنـثـــی« است و بنابراين ترجمۀ پادشاه جيمز آن را
به عنوان "»روح« ،خو ِد آن" ترجمه کرده است در حاليکه » روح « يک شخص است؛ » او « می تواند
محزون گردد )ر.ک .افس ٣٠ :۴؛  ١تسا  ،(١٩ :۵پس » خود « ]» خود او « [ ترجمۀ بھتری می باشد.
" با روح ما شھادت می دھد که فرزندان خداييم" ھمچنان که در آيۀ  ١٣ذکر شد ،يک جنبۀ اطمينان
داشتن از ايمان ،زندگی ھای تغيير يافته و در حال تغيير ايمانداران است )ر.ک .نامه ھای يھودا و  ١يوحنا در
روح « ساکن در شخص ،محبت خانوادگی را جايگزين ترس
عھد جديد( .جنبۀ ديگر اطمينان ،آن است که »
ِ
از خدا ساخته است .به ترجمه ھای  RSVو  ، NRSVو نشان گذاری در جمالت آن ھا توجه نماييد» :
زمانی که ندا در می دھيم :اَبّا ! پدر ! اين » خو ِد روح « می باشد که با روح ھای ما شھادت می دھد ما
فرزندان خدا ھستيم" )ر.ک .غال  .(٦ :۴معنی ضمنی آن اينست که اطمينان زمانی حاصل می گردد که
ايمانداران می توانند بوسيلۀ » روح «  ،خدا را » پدر« خطاب کنند.
شھادتی که » روح « در قلب ما می گويد ،قابل شنود نيست ،بلکه عملی است.
 .1احساس تقصير در مورد گناه
 .2تمايل به شبيه مسيح شدن
 .3تمايل برای بودن با خانوادۀ خدا
 .4تشنگی برای کالم خدا
 .5حس نياز به بشارت دادن
 .6حس نياز به ايثار فداکارانۀ مسيحی
اينھا آن نوع خواسته ھای قلبی ھستند که نشانگر ايمان آوردن حقيقی می باشند.
تبديل اطمينان از نجات به مسائل فرقه ای کليسا:
ت کليسای کاتوليک رومی ،من ِکر چنين اطمينانی در اين دنيا است ،اما مبنای اين اطمينان را بر
 .1الھيا ِ
عضويت در کليسای "حقيقی" می داند
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 .2جان کالوين )سنت اصالح گر( اين اطمينان را بر پايۀ برگزيدگی دانسته )تعيين شدن از ازل
 ،(predestinationاما اين نيز که شخص نمی تواند تا پس از اين دنيا و تا روز داوری ،از آن مطمئن
گردد
 .3جان وسلی )سنت متوديست( اين اطمينان را بر پايۀ محبت کامل دانست )زندگی در وراء گناھان
شناخته شده(
 .4اکثر بپتيست ھا ] [Baptistsگرايش دارند چنين اطمينانی را بر پايۀ وعده ھای کتاب مقدس که درمورد
فيض رايگان ھستند قرار دھند )اما با ناديده گرفتن تمامی اخطار ھا و ھشدارھا(.
ِ
در ارائه عھد جديد از اطمينان مسيحی که پارادوکس است ]ظاھراً متناقض می نمايد اما عمالً واقعيتی
واحد است[ دو خطر وجود دارد:
 .1تکيه بيش از حد بر اين عقيده که "زمانی که شخص نجات يابد ،ھميشه نجات را خواھد داشت"
 .2تکيه بيش از حد بر اين که انسان بايد چه کارھايی را انجام دھد تا نجات خود را حفظ کند
عبرانيان  ٦به صراحت می آموزد که اگر شخص از ايمان خارج شود ،ديگر بازگشتی برای او نيست.
کوشش انسانی )کارھای نيک( نجات ايمانداران را حفظ نمی نمايد )ر.ک .غال  .(١۴-١ :٣اما کارھای نيک
ھدف زندگی مسيحی ھستند )ر.ک .افس  .(١٠ :٢آنھا نتيجه طبيعی مالقات با خدا و داشتن » روح« ]خدا[
ھستند که در درون فرد ساکن می شود .آنھا نشانه ھای حقيقی ايمان آوردن شخص می باشند.
ھدف اطمينان ]از نجات[ اين نيست که شخص ،فراخوانی کتاب مقدس را برای زندگی مقدس جدی نگيرد!
از ديدگاه الھياتی ،اين اطمينان برپايۀ شخصيت و کارھای »خدای يگانۀ دارای سه شخص« است.
 .1محبت و رحم »پدر«
ايثار تکميل شدۀ » پسر «
.2
ِ
 .3مجذوب ساختن انسان به سوی مسيح توسط روح القدس ،و سپس شکل دادن شباھت مسيح در ايماندار
توبه کرده.
شواھد نشانگر اين نجات ،ديدگاھی تغيير يافته ،قلبی عوض شده ،شيوۀ زندگی دگرگون شده و اميد تغيير
يافته است! نجات نمی تواند بر مبنای يک تصميم احساسی پيشين باشد که عالئمی در شيوۀ زندگی ندارد )به
عبارت ديگر ،ثمر ،ر.ک .متی ٢٣-١۵ :٧؛ ٢٢-٢٠ :١٣؛ يوحنا  .(١۵اطمينان از نجات ،مانند نجات و
ھمچون زندگی مسيحی ،با لبيک به رحمت خدا آغاز می گردد و آن لبيک را در سراسر زندگی ادامه می دھد.
آن يک زندگی تغيير يافته ،و ھميشه در حال دگرگونی ،برپايۀ ايمان است!
ب با تکواژ وابستۀ  synاست» .روح « ]خدا[ شراکتا ً با
" شھادت می دھد" اين مورد ديگری از ترکي ِ
روح ايماندار شھادت می دھد .پولس از اين واژۀ مرکب در ١۵ :٢؛  ١٦ :٨و  ١ :٩بھره می گيرد.
" ١٧ :٨اگر" يک سری »جمالت شرطی« در آيات ) ١٣ ،١١ ،١٠ ،٩دوبار( و ) ١٧دوبار( آمده اند .ھمۀ
آنھا »جمالت شرطی نوع اول« می باشند که از ديدگاه نويسنده يا به منظور شيوايی گفتار او ،واقعيت تلقی شده
اند .فرض پولس بر اين بود که خوانندگان نامۀ او در کليسای روم مسيحی بودند.
ت با  "...است ،آمده اند.
 در اين آيه سه واژۀ مرکب با کاربرد  synکه به معنی "ملحق شدن در مشارک ِ
ايمانداران در وراثت با مسيح شراکت دارند؛ ايمانداران در رنج ھا با مسيح شريک اند؛ ايمانداران جالل را با
مسيح شريک خواھند بود .واژه ھای مرکب بيشتری با  synدر آيات ) ٢٢دو بار( ٢٦ ،و  ٢٨می باشند .افس
 ٦-۵ :٢نيز دارای سه ترکيب  synاست که زندگی ايماندار را در مسيح توصيف می کنند.
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" وارثان" اين استعارۀ ديگری از رابطۀ خانوادگی است که ايمانداران را توصيف می کند )ر.ک:۴ .
١۴-١٣؛ ٨ :٩؛ ،غال  .(٢٩ :٣به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد.
عنوان خاص :ميراث ايمانداران
کتاب مقدس می گويد ايمانداران ،به دليل رابطه شان با عيسی که وارث ھمه چيز است ،بسياری چيزھا را
به ارث خواھند برد )ر.ک .عبر  ،(٢ :١و آنان ھم ارثان می باشند )ر.ک١٧ :٨ .؛ غال (٧ :۴
 .١در ملکوت )ر.ک .متی  ١ ،٣۴ :٢۵قرن ١٠-٩ :٦؛ (۵٠ :١۵
 ٢٫در زندگی ابدی )ر.ک .متی (٢٩ :١٩
 ٣٫در وعده ھای خدا )ر.ک .عبر (١٢ :٦
 ۴٫در حمايت خدا از وعده ھايش )ر.ک ١ .پطر ۴ :١؛ (١٠ :۵

NKJV ،NASB

"اگر عمالً به ھمراه »او« رنج به بينيم"

NRSV

"اگر ،در واقع ،به ھمراه او رنج به بينيم"

TEV

"زيرا اگر در رنج ھای مسيح شريک شويم"

"شريک در رنج ھای او"
JB
رنج و سختی ھا ،وضعيت عادی و ھنجار ايمانداران در دنيای گناه آلود ھستند )ر.ک .متی ١٢-١٠ :۵؛
يوحنا ٢١-١٨ :١۵؛ ٢-١ :١٦؛ ١۴ :١٧؛ اعمال ٢٢ :١۴؛ روم ۴-٣ :۵؛ ١٧ :٨؛  ٢قرن -١٦ :۴
١٨؛ فيل ٢٩ :١؛  ١تسا ٣ :٣؛  ٢تيمو ١٢ :٣؛ يعقوب ۴-٢ :١؛  ١پطر  .(١٩-١٢ :۴عيسی نمونه شد
)ر.ک .عبر  .(٨ :۵بقيۀ اين باب ،اين تم و مضمون را تکميل می کند.
" با »او«  ...جالل يابيم" در نوشته ھای يوحنا ھر موقع عيسی از مرگ خود سخن می گفت ،آن را "جالل
يافتن" می ناميد .عيسی با رنج ھايی که متحمل شد ،جالل يافت .ايمانداران ،در جايگاه خود و اغلب به لحاظ
تجربی در آنچه برای عيسی روی داد ،سھيم می گردند )ر.ک .روم  .(٦به عنوان خاص» :سلطنت در ملکوت
خدا« در  ١٨-١٧ :۵رجوع نماييد.
متن ) NASBبه روز شده(٢۵-١٨ :٨ :
 ١٨زيرا به عقيدۀ من رنج ھای زمان حاضر قابل مقايسه با جاللی که در آينده برای ما ظاھر می گردد،
نيست ١٩ .زيرا خلقت با اشتياق تمام در انتظار ظھور پسران خدا است ٢٠ .زيرا خلقت تسليم بيھودگی گشت،
نه به خواست خود ،بلکه به وسيلۀ »او« که آن را تسليم نمود ،با اميد  ٢١که خلقت نيز خود از بندگی اش به
جالل فرزندان خدا را خواھد يافت ٢٢ .زيرا می دانيم که تا ھم اکنون تمام خلقت ناله
آزادی
فساد رھا گشته،
ِ
ِ
٢٣
و نه تنھا اين ،بلکه خود ما نيز ،که از نوب ِر »روح«
می کند و نيز از درد زايمان رنج می کشد
برخورداريم ،حتی خود ما در درون خويش ناله برمی آوريم ،در حالی که مشتاقانه در انتظار فرزند خواندگی
خود به عنوان پسران ،و خالصی بدن ھای خويش ھستيم ٢۴ .زيرا با اميد نجات يافته ايم ،اما اميدی که به
دست آمد ،ديگر اميد نيست؛ زيرا چه کسی به امي ِد چيزی است که قبالً آنرا يافته است؟  ٢۵اما اگر به چيزی
اميدواريم که ھنوز نديده ايم ،با استقامت ،مشتاقانه انتظارش را می کشيم.
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" ١٨ :٨عقيده" معنی تحت اللفظی اين کلمه "رويھمرفته" است .در دستور زبان آن »حــال انـعـکاســـی
]عملی که به خود فاعل برميگردد[ اخــبـــاری« محسوب می شود .پولس دارد پيامدھای رنج ھای مسيحی را
ارزيابی می کند .اين يک واژۀ حسابداری برای فرارسيدن به نتيجه پس از پژوھش ھای دقيق بود .اين
مضمونی است که در روميان بارھا ديده می شود )به يادداشت در  ٣ :٢رجوع نماييد( .ايمانداران بايد در پرتو
حقايق روحانی که درک می کنند زندگی کنند.
" رنج ھا" زحمات و رنج ھايی را که در خدمت مسيح وجود دارند تا اندازه ای از اين آيات می آموزيم:
 ١قرن ١٢-٩ :۴؛  ٢قرن ١٢-٧ :۴؛ ١٠-۴ :٦؛ ٢٧-٢۴ :١١؛ عبر .٣٨-٣۵ :١١
 " زمان حاضر" يھوديان براين بودند که تاريخ جھان به دو بخش تقسيم شده بود ،دورۀ کنونی شرير ،و
دورۀ پارسايی که آمدنی بود )ر.ک .متی ٣٢ :١٢؛ مرقس  .(٣٠ :١٠درعھد عتيق اين انتظار بود که ماشيح
آمدنی ،اين دورۀ نوين پارسايی و نيکی مطلق را برپا سازد .ليکن آمدن مسيح در دو بار مختلف ،يک بار
بعنوان نجات دھنده )جسم پوشيدن( و بار دوم بعنوان خداوند )بازگشت دوباره( ،باعث شد پاره ای از زمان
ھای اين دو دوره مشترک گردند .ايمانداران در تنش بين "ھم اکنون ليکن نه ھنوز" زندگی می کنند .به عنوان
خاص» :اين عصر و عصر آينده« در  ٢ :١٢مراجعه نماييد.
" قابل  ...جالل" ھر دو اين واژه ھا به مفھوم »وزن« آنطور که در عھد عتيق است مربوط می باشند –
آنچه سنگين بود ارزشمند بود" .قابل" از واژه ی تجاری گرفته شده بود که معنی آن "وزن داشتن به اندازه
ی" بود .کلمۀ عبری "جالل" نيز از ريشه ی "سنگين بودن" ،به مفھوم ارزشمند بودن ،مثل طال ،گرفته شده
بود .به يادداشت کامل در  ٢٣ :٣رجوع کنيد.
واژه ی "جالل" در نوشته ھای پولس اشاره به اوضاع امور آخرت را داشت .اين کلمه اشاره ای است به
شکوه و قدرت مسيح در بازگشت او ،پس از آنکه جالل و تعالی يافته است )ر.ک .کولس  .(۴ :٣به عنوان
خاص» :جالل« در  ٢٣ :٣رجوع نماييد.
" که در آينده برای ما ظاھر می گردد" اين وجه غـيـرمـسـتـقـيـم )ساختار مجھول اما مفھوم معلوم( اشاره
بود به عامليت خدا يا »روح« )ر.ک .آيه  .(٢٠ايمانداران اين زندگی را با ايمان و نه با ديد جسمانی ،به سر
می برند )ر.ک .آيه  ٢۴و  ١قرن ٩ :٢؛ ١٢ :١٣؛  ٢قرن  ٧ :۵و عبر .( ١ :١١
ت فيزيکی به عنوان شخصی تجسم شده است که گردن راست
 " ١٩ :٨خلقت با اشتياق تمام در انتظار" خلق ِ
کرده تا با چشم انتظاری به افق بنگرد .ھنگامی که آدم و حوا سرپيچی کردند ،تأثير منفی بر روی خلقت نيز
گذاشتند )ر.ک .پيدا  .(١٩-١٧ :٣تمام خلقت در آخر رھايی خواھد يافت )به جر فرشتگان نا فرمان ،انسان
ھای بی ايمان ،و محل انزوای آماده شده برای آنھا؛ ر.ک .بروس ُکرلی و کرتيس وان ،روميان ،ص ،٩۵
زير نوشت  ۴٦رجوع نماييد(.
عنوان خاص :منابع طبيعی
.I

پيشگفتار
الف .تمامی خلقت ،زمينه و صحنه ای برای رابطه ی عاشقانۀ خدا با بشر است.
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ب .خلقت نيز گرفتار نتايج گناه می باشد )ر.ک .پيدا ١٧ :٣؛  ١ :٦به بعد؛ روم .(٢٠-١٨ :٨
نيز ،در آخرت سھيم رستگاری و رھايی خواھد شد )ر.ک .اشع ٩-٦ :١١؛ روم ٢٢-١٠ :٨؛
مکا .(٢٢-٢١
ت طبيعی
پ .بشر گناھکار و سقوط کرده ،با کرداری خودخواھانه و بی بند و بار ،به محيط زيس ِ
تجاوز کرده است .در ذيل نقل قولی از کتاب " اصول کليسای وست مينستر"به قلم ادوارد
کارپِن ِتر آمده است:
"...حمله بدون وقفه انسان بر دنيای گرداگرد او در سطحی جھانی – در واقع نسبت
به خلقت خدا – حمله به ھوايی که انسان آلوده می کند ؛ رودخانه ھای طبيعی را که او
چرکين می سازد ،خاک را که سمی می کند ،جنگل ھايی که تمام درختانش را قطع می
کند ،بدون ھيچگونه اعتنا به نتايج دراز مدت اين نابودی گستاخانه .اين حمله خرد خرد و
تعادل درطبيعت می گردد پس حس مسئوليت
ناھماھنگ است .توجھی ناچيز به ھر گونه
ِ
بسيار کمی در قبال آنچه يک نسل مديون نسل ديگر است وجود دارد".
ستثمار کره زمين نه تنھا گريبان گير ما می شود ،بلکه نسل ھای آينده ما با
ت .پيام ِد آلوده سازی و ا
ِ
عواقب بسيار شديدتر و غير قابل برگشت آن روبرو خواھند بود.
موضوعات کتاب مقدسی
الف .عھد عتيق
 ١٫پيدايش ٣-١
جای عالی و بخصوصی است که خدا برای مشارکت با انسان آفريده است
الف( خلقت،
ِ
)ر.ک .پيدا .(٢۵-١ :١
ب( خلقت نيکو است )ر.ک .پيدا  (٢۵ ،٢١ ،١٨ ،١٢ ،١٠ ،۴ :١بلی ،بسيار نيکو است
)ر.ک .پيدا  .(٣١ :١مقصود از خلقت ،آنست که بر خدا گواھی دھد.
پ( انسان ،واالترين ھدف خلقت می باشد )ر.ک .پيدا .(٢٧-٢٦ :١
ت( در نخست ،ھدف از بشر ،حکومت کردن او بود )واژه عبری "بر چيزی راه رفتن
 – ("to treadبه عنوان پيشکار و مباشر برای خدا )ر.ک .پيدا ٣٠-٢٨ :١؛
مزمور ٨-٣ :٨؛ عبر  .(٨-٦ :٢خدا ،آفريدگار /نگاھدارنده /رھايی دھنده /و
خداوند خلقت ھست و خواھد بود )ر.ک .خروج ۵ :١٩؛ ايوب ۴١-٣٧؛ مزمور
٢-١ :٢۴؛ ۵-٣ :٩۵؛ ٢۵ :١٠٢؛ ١۵ :١١۵؛ ٢ :١٢١؛ ٨ :١٢۴؛ :١٣۴
٣؛ ٦ :١۴٦؛ اش .(١٦ :٣٧
کار ]باغ َعدَن[ را
ث( پيشکار و مباشر بودن برای خلقت را در پيدا  ١۵ :٢می بينيم" :تا ِ
بکند و آن را محافظت نمايد" )ر.ک .الو ٢٣ :٢۵؛  ١توا .(١۴ :٢٩
 .٢خدا خلقت و بخصوص حيوانات را دوست می دارد.
الف( شريعت موسی در رفتار درست با حيوانات
ب( ] YHWHيھوه[ با لوياتان بازی می کند )ر.ک .مزمور (٢٦ :١٠۴
پ( خدا حيوانات را دوست می دارد )ر.ک .يونس (١١ :۴
ت( وجود و حضور طبيعت در آخرت )ر.ک .اش ٩-٦ :١١؛ مکا (٢٢-٢١
 .٣طبيعت ،تا اندازه ای ،خدا را جالل می دھد.
الف( مزمور ٦-١ :١٩
ب( مزمور ٩-١ :٢٩
پ( ايوب ۴١-٣٧
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 .۴طبيعت يکی از راه ھايی است که خدا بدانوسيله محبت و وفاداری خود را نسبت به معاھده
نشان می دھد.
الف( تثنيه ٢٨-٢٧؛  ١پادشاھان ١٧
ب( در تمام کتب انبياء
عھد جديد
 ١٫خدا به عنوان آفريدگار تلقی شده است .تنھا يک »آفريدگار« وجود دارد و آن خدای يگانه
تثليث می باشد )الوھيم ،پيدا ١ :١؛ »روح« ،پيدا ٢ :١؛ و عيسی ،عھد جديد( .ھر چه
ديگر ھست ،آفريده شده است.
الف( اعمال ٢۴ :١٧
ب( عبرانيان ٣ :١١
پ( مکاشفه ١١ :۴
عامل خلقت می باشد
 .٢عيسی از طرف خدا،
ِ
الف( يوحنا ١٠ ،٣ :١
ب(  ١قرنتيان ٦ :٨
پ( کولسيان ١٦ :١
ت( عبرانيان ٢ :١
 ٣٫عيسی در موعظه ھای خود به طور غير مستقيم از عالقۀ خدا به طبيعت سخن می گويد
الف( متی  ٢٦ :٦و آيات ٣٠-٢٨؛ پرندگان آسمان و سوسن ھای صحرا
ب( متی ٢٩ :١٠؛ گنجشک ھا
 ۴٫پولس يقينا ً می گويد تمامی انسان ھا در ازای آگاھی که توسط طبيعت از خدا دارند ،مسئول
می باشند )به عبارت ديگر ،مکاشفه توسط طبيعت ،ر.ک .روم ٢٠-١٩ :١؛ مکاشفه -٢١
.(٢٢

نتيجه گيری
الف .ما نسبت به اين ترتيب و تنظيم طبيعت متعھد ھستيم!
ب.

بشر گناه کار ،نسبت به طبيعت که عطيۀ خداست ،سوء رفتار کرده ،آن را ضايع ساخت است،
ِ
ديگر خدا چنين کرده است.
نيکوی
عطايای
تمامی
به
که
طور
ھمان
ِ
ِ
ِ

پ.

نظام طبيت منحصر به اين دنيا است و روزی از ميان خواھد رفت ) ٢پطر  .(٧ :٣خدا دنيای ما
را به سوی رويداد ھايی می برد که در آينده به مراتب واقع خواھند شد .گناه دورۀ خود را تمام
خواھد ساخت ،اما خدا حدود آن را معين ساخته است .خلقت رستگار خواھد شد )ر.ک .روم :٨
.(٢۵-١٨

" در انتظار ظھور" معنی اين واژه "پرده را به کنار کشيدن" برای افشا کردن يا آگاه ساختن است .نيز
عنوان آخرين کتاب عھد جديد است – "مکاشفه"» .بازگشت ثانوی« اغلب به عنوان يک مکاشفه يا آمدن بيان
می شود )ر.ک ١ .قرن ٨-٧ :١؛  ١پطر .(١٣ ،١٧
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" پسران خدا" اين استعاره خانوادگی متعارف در اشاره به مسيحيان بود )ر.ک١۴ :٨ .؛  .(١٦در مورد
خدا به عنوان »پدر« و عيسی به عنوان پسر يگانه »او« صحبت می کند )ر.ک .يوحنا ١٨ :١؛ ١٨ ،١٦ :٣؛
عبر ٢ :١؛ ٦ :٣؛ ٨ :۵؛ ٢٨ :٧؛  ١يوحنا .(٩ :۴
در عھد عتيق ،قوم اسراييل پسر خدا بود )ر.ک .ھوشع  ،(١ :١١اما »پادشاه« نيز پسر خدا بود )ر.ک٢ .
سمو  .(٧اين مفھوم برای اولين بار در عھد جديد در متی  ٩ :۵اشاره شده است )نيز ر.ک .يوحنا ١٢ :١؛ ٢
قرن ١٨ :٦؛ غال ٢٦ :٣؛  ١يوحنا ١٠ ،١ :٣؛ مکا .(٧ :٢١
٢٠ :٨
،NKJV ،NASB
NRSV
TEV
JB

" زيرا خلقت تسليم بيھودگی گشت"
"زيرا خلقت محکوميت يافت تا بی ارزش گردد"
"اين به خاطر ھيچ تقصيری از خلقت نبود که از دستيابی به مقصودش ناتوان
گردانيده شد"
اين می تواند به "بطالت و پوچی" ترجمه شود .در »ترجمه ھفتاد« کاربرد آن به چند مفھوم است – بی
مفھوم ،بی ارزش ،بی فايده ،خدايان دروغين )بت ھا( ،و پوچی .تمامی خلقت ديگر برای مقاصدی که خدا در
نظر داشت بی فايده گرديد )ر.ک .پيدا  ،(١٩-١٧ :٣ليکن يک روز خدا لعنت »سقوط« ]گناه[ را بر خواھد
داشت )ر.ک .مکا  .(٣ :٢٢اين دنيا ،دنيايی نيست که خدا در نظر داشت!

" بلکه به وسيلۀ »او« که آن را تسليم نمود ،با اميد" »فــعــل« در اينجا »مــاضــی غـيـــرمـعـيـــن
غـيـرمـسـتـقـيـم « است و در ظاھر به خدا اشاره دارد )ر.ک .(TEV،NKJV،NASB .او خلقت مادی و
فيزيکی را تسليم بيھودگی گردانيد
 .1به دليل سرکشی بشر
 .2در اين اقدام که بشر را به سوی خود باز آورد )ر.ک .تثنيه (٢٩-٢٧
بيھودگی ھدفمند ،صرفا ً برای زمانی است .بشريت رستگار شده ،وعده ی آينده ی فيزيکی دارد )بدن و
اين
ِ
دنيا(.
خدا از پيش می دانست آدم سرکشی خواھد کرد .او اين را اجازه داد و خواست تا با بشريت سقوط کرده و
در دنيايی سقوط کرده ،کار کند .اين آن دنيايی نيست که خدا در نظر داشت .اين آن دنيايی نيست که يک روز
خواھد بود )ر.ک ٢ .پطر ١٠ :٣؛ مکا  .(٣-١ :٢١به يادداشت در مورد »اميد« در  ٢ :۵رجوع نماييد.
" ٢١: ٨خلقت نيز خود از بندگی اش به فساد رھا گشته" طبيعت جزيی از ابديت خواھد بود )ر.ک .اش
 .(١٠-٦ :١١آسمان به زمين از نو آفريده شده ،باز می گردد )ر.ک .متی ١٨ :۵؛ ٣۵ : ٢۴؛  ٢پطر :٣
١٠؛ مکا  .(١ :٢١آينده می تواند بازگشتی به دوران پر سعادت بياغ َعدَن باشد – مشارکت بين خدا و بشر،
افراد با يکديگر ،بشر و حيوانات ،و بشر و زمين! آغاز کتاب مقدس با خدا ،بشر ،و حيوانات ،در مشارکت و
ھماھنگی در صحنه يک باغ است )ر.ک .پيدا  (٢-١و کتاب مقدس بطريقی مشابه اين پايان می پذيرد )ر.ک.
مکاشفه .(٢٢-٢١
" فساد" به عنوان خاص در  ٢٣ :١رجوع نماييد.
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جالل فرزندان خدا" در آيه  ١۴ايمانداران "پسران خدا" خوانده شده اند؛ نيز در آيه " ١٦فرزندان
"آزادی

ِ
ِ
خدا" و در آيه " ١٧وارثان خدا" ناميده شده اند .در آيه  ،١٨جاللی که خدا در آخرت دارد به ايمانداران
نمايانده شده است .اکنون در  ،١٩آفرينش در انتظار نمايانده شدن پسران خدا است زيرا در جالل ايشان در
آخرت شريک خواھد بود )ر.ک .آيه  .(٢١اين بازگردانيدن آفرينش و به خصوص انسان ھا ،به وضع سعادت
آميز اول شان ،اجازه می دھد ھدف نخست آفرينش انجام شود – خدا و انسان ھا که به شباھت او ساخته شدند،
در مشارکت نزديک باشند.
" ٢٢: ٨تمام خلقت ناله می کند" اين يکی ديگر از ترکيبات  synپولس می باشد" :با يکديگر ناله کردن".
او حتما ً بسياری از اين واژه ھا را ابداع کرده بود .امکان دارد اشاره او به ارم ۴ :١٢؛ ) ١١ر.ک .تث -٢٧
 (٢٩بوده ،در جايی که سرزمين اسراييل سوگواری می کند چون گناه انسان باعث خرابی و ويرانی آن گشته
است.
زايمان عصر جديد" ناميده می
" از درد زايمان رنج می کشد" در ميان يھوديان اين مفھوم به عنوان "درد
ِ
شد )ر.ک .مرقس  .(٨ :١٣فرارسيدن دوره ی نوين پارسايی بدون مشکل نمی باشد .شرايط اخالقی و
خاکی سقوط کرده ]گناه آلود[ ،بدتر و بدتر خواھد شد )ر.ک ٢ .تسا (١٢-١ :٢؛ و نيز
روحانی اين کره ی
ِ
ھفت ُمھر ،شيپور ھا ،و کاسه ھا در کتاب مکاشفه  ۵باب ھای .(١٨-۵
سه "ناله" در اين چارچوب وجود دارند (١) :آفرينش )آيه  (٢٢؛ ) (٢ايمانداران )آيه  (٢٣؛ و )(٣
»روح« به عنوان شفاعت کننده )آيه  – (٢٦ھر سه به خاطر پيدايش ) ٣استعاره از آيه  ١٦برمی آيد(.
" ٢٣ :٨خود ما  ...خود ما  ...خويش" »ضـمـيـــرھــــا« با تأکيد و مکرر ھستند.
ھر
 " نوب ِر »روح«" کاربرد اين واژه در يونانی جديد برای "حلقه نامزدی" است .اين در قياس با " ُم ِ
»روح«" در  ٢قرن  ٢٢ :١و "بيعانه ی »روح«" در  ٢قرن  ۵ :۵و افس  ١۴ :١است.
نوبر ميوه ھا در عھد عتيق ،وعده ی فرا رسيدن حاصل در آينده بودند .نوبر ،نماد و سمبل مالکيت خدا در
نوبر عصر جديد است ،ھمانطور که عيسی نوبر رستاخيز از مردگان بود
مورد تمامی حاصل بود» .روح«
ِ
)ر.ک ١ .قرن  .(٢٠ :١۵ايمانداران ،به عنوان فرزندان خدا ،حتی االن مقداری از خوشی ھای آسمانی را به
تنش مصادف بودن بخشی از دو
وسيله ی روح القدس که با آنھا و در آنھا سکونت دارد ،تجربه می کنند .اين
ِ
عصر يھود است که "انجام يافته" است اما "نه ھنوز" .ايمانداران شھروندان آسمان و ساکنان زمين ھستند!
 " خود ما در درون خويش ناله برمی آوريم" اين به نظر می آيد اشاره به تنش »متناقض در وحدت« بين
"انجام شده" و "ليکن نه ھنوز" در مصادف بودن بخشی از دو عصر يھود باشد .پادشاھی خدا در حال است
است اما ھنوز کامالً انجام نشده است .ايمانداران زندگی رستاخيز را دارند ،اما با اين وجود از لحاظ جسمی
خواھند ُمرد )ر.ک ٢ .قرن  .(۴-٢ :۵ما رستگار شده ايم اما ھنوز گناه می کنيم )روميان .(٧
" مشتاقانه در انتظار فرزند خواندگی خود به عنوان پسران" »فرزند خواندگی« استعاره ی مورد عالقه
پولس برای نجات است )ر.ک .آيه  .(١۵نجات ايماندار فرآيندی است که با تصميمی اوليه برای توبه و ايمان
آغاز می گردد و سپس مراحل تکميلی را در شبيه به مسيح شدن به گونه ی فزاينده طی می کند .ايمانداران تا
»روز رستاخيز« به طرز کامل نجات نخواھند يافت )ر.ک .آيه  ٣٠و  ١يوحنا .(٢ :٣
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واژه ی "فرزند خواندگی" در بعضی نسخه ھای خطی يونانی حذف شده است )ر.ک، F،D ،۴٦MSS P .
 Gو بعضی ترجمه ھای باستانی التين .ليکن در א  C ، B ، A ،و بعضی ترجمه ھای التين قديمی ،ولگيت
]ترجمه ی اوايل قرن پنجم التين[  ،سريانی ،قبطی و ارمنی ديده می شود ۴UBS .احتمال گنجاندن آن را با
"الف" )يقين( ارائه می کند.
" خالصی بدن ھای خويش" اين واژه به معنی "بازخريد" است .اين مفھوم در عھد عتيق برای توصيف
شخصی می آمد که به وسيله ی يکی از خويشاوندانش از بردگی آزاد می گرديد ) .(go’elاين واژه بعدھا به
انسان گناھکار را از بردگی گناه نجات داده است ،به کار گرفته می شد .در اين
عنوان استعاره ،درينکه خدا
ِ
استعاره ،بھای پرداخت شده ،زندگی بی گناه »پسر« بود که جسم پوشيد .به عنوان خاص در  ٢۴ :٣رجوع
نماييد.
مسيحيت ،نظير يھوديت )ر.ک .ايو ١۵-١۴ :١۴؛ ٢٦-٢۵ :١٩؛ دان  ،(٢ :١٢می گويد تمامی
ايمانداران در ابديت ،بدن ھای فيزيکی خواھند داشت )ليکن نه لزوما ً شبيه انسان ،ر.ک ١ .قرن .(۴٩-٣۵ :١۵
روحانی ايمانداران ،دارای آمادگی کامل برای زيستن در عصر جديد ،يعنی زيستن در مشارکت
بدن ھای
ِ
نزديک با خدا خواھند بود.
اخـبــاری غـيـرمـسـتـقـيـم « است .ھمان
" ٢۴ :٨با اميد نجات يافته ايم" اين » گـذشـتــۀ غـيــرمعـيــن
ِ
طور که آيه  ٢٣به نجات آيندۀ ما اشاره می کند ،آيۀ  ٢۴اشاره به نجات گذشتۀ ما ،توسط عامل بودن »روح«
دارد .عھد جديد از چند »زمـان ھـــای فـعــل« برای توصيف نجات استفاده کرده است.
» .1گــذشـتــۀ غـيـرمعـيــن« ،اعمال  ) ١١ :١۵روم ٢۴ :٨؛  ٢تيمو ٩ :١؛ تيط ۵ :٣؛ و روم :١٣
» ١١گــذشـتــۀ غـيــرمـعـيـــن« را با گرايش به »آيـنـــده« می آميزند(
» .2کـامـــل ]گـذشـتـــۀ نـقـلــی[«  ،افس  ۵ :٢و ٨
» .3زمـان حـــال« ١ ،قرن ١٨ :١؛ ٢ :١۵؛  ٢قرن ١۵ :٢؛  ١پطر ٢١ :٣؛ ١٨ :۴
» .4زمـان آيـنـــده« )با »زمان فـعـــل« يا در نتيجه گيری از متن( ،روم ١٠ ،٩ :۵؛ ٩ :١٠؛  ١قرن
١۵ :٣؛ فيل ٢٨ :١؛  ١تسا ٩-٨ :۵؛ عبر ١۴ :١؛ .٢٨ :٩
بنابراين ،نجات در آغاز تصميمی برای ايمان آوردن است و سپس مراحلی را ايجاد می کند که شيوۀ
زندگی مطابق ايمان می شود و روزی فرارسيدن کامل آن به چشم ديده خواھد شد )ر.ک ١ .يوحنا .(٢ :٣
" ٢۵ :٨اميد" به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد
عنوان خاص :اميد
پولس اين واژه را به چند مفھوم مختلف اما مربوط ،اغلب به کار می گرفت .اغلب در ارتباط با
مرحلۀ کمال و وصال ايمان شخص بود )به عنوان مثال ١ ،تيمو  .(١ :١اين می تواند در مفھوم جالل ،زندگی
جاودان ،نجات نھايی ،بازگشت دوباره ،و غيره باشد .فرارسيدن کمال و وصال ،امری قطعی است ،اما زما ِن
آن در آينده و مجھول است .اغلب معنی آن به "ايمان" و "محبت" ارتباط داده می شد )ر.ک ١ .قرن ١٣ :١٣؛
 ١تسا ٣ :١؛  ٢تسا  .(١٦ :٢فھرست چندی از کاربرد ھای پولس چنين می باشد:
 ١٫بازگشت دوباره ،غال ۵ :۵؛ افس ١٨ :١؛ ۴ :۴؛ تيطس ١٣ :٢
 ٢٫عيسی اميد ما است ١ ،تيمو ١ :١
 .٣ايماندار در آينده به حضور خدا آورده می شود ،کولس ٢٣-٢٢ :١؛  ١تسا ١٩ :٢
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 .۴اميد در آسمان گذاشته می شود ،کولس ۵ :١
 .۵توکل به انجيل ،کولس ٢٣ :١؛  ١تسا ١٩ :٢
 .٦نجات نھايی ،کولس ۵ :١؛  ١تسا ١٣ :۴؛ ٨ :۵
 ٧٫جالل خدا ،روم ٢ :۵؛  ٢قرن ١٢ :٣؛ کولس ٢٧ :١
 .٨نجات غير يھوديان بوسيله مسيح ،کولس ٢٧ :١
 ٩٫اطمينان از نجات ١ ،تسا ٨ :۵
 ١٠٫زندگی جاودان ،تيطس ٢ :١؛ ٧ :٣
 ١١٫نتايج رشد کامل مسيحی ،روم ۵-٢ :۵
 ١٢٫نجات تمامی آفرينش ،روم ٢٢-٢٠ :٨
 ١٣٫سررسيد کامل فرزندخواندگی ،روم ٢۵-٢٣ :٨
 ١۴٫عنوان برای خدا ،روم ١٣ :١۵
اشتياق پولس برای ايمانداران ٢ ،قرن ٧ :١
١۵٫
ِ
ايمانداران عھ ِد جديد ،روم ۴ :١۵
 .١٦عھد عتيق به عنوان راھنمای
ِ
"با استقامت"  hupomonēنيز در  ٣ :۵و  ۵-۴ :١۵استفاده شده است .نجات ايمانداران در طی مراحل
رشد کامل است و روزی به حد کمال خود خواھد رسيد .استقامت) ،ر.ک .مکا ٢٦ ،١٧ ،١١ ،٨ :٢؛ ،۵ :٣
تعديل مورد نياز از کتاب مقدس در برابر تأکيدی است که فرقۀ باپتيست ]تعميدی[ در
٢١ ،١٢؛  (٧ :٢١آن
ِ
اين دارند که "زمانی که شخص نجات يافت ،ديگر برای ھميشه نجات يافته است" .اکثر واقعيت ھای کتاب
مقدسی ،به صورت دو جنبۀ پرتنش در فرآيندی ھستند که به روش ديالکتيکی که بحث منطقی برای حل و
فصل جايگاه ھای متضاد است مطرح می گردند.
عنوان خاص :نياز به استقامت
توضيح آموزه ھای کتاب مقدسی در مورد زندگی مسيحی مشکل است زيرا اين آموزه ھا به گونۀ دو جنبۀ
پرتنش در فرآيندی ابراز شده اند که به روش ديالکتيکی خاص شرق که روشی برای بحث منطقی در حل و
فصل جايگاه ھای متضاد است ،می باشد .اين دو جنبه ،متضاد به نظر می رسند ،اما با اين حال ھر دو کتاب
مقدسی ھستند .گرايش مسيحيان غرب چنين بوده که يکی را به عنوان واقعيت بپذيرند اما واقعيت متقابل آن را
يا ناديده بگيرند يا در درجۀ کمتری قرار دھند .اجازه بدھيد برايتان چند مثال بياورم:
 .١آيا نجات ،تصميمی اوليه برای توکل به مسيح است يا سرسپردگی مادام العمر برای شاگردی؟
فيض خدايی حاکم و مقتدر است ،يا لبيک پر ايمان و توبه کارانۀ بشر
 .٢آيا نجات ،برگزيدگی از طريق
ِ
در برابر تأمين الھی؟
 .٣آيا پس از دستيابی به نجات ،امکان از دست دادن آن به ھيچوجه وجود ندارد ،يا نيازی به پشتکار
دائمی ھست؟
بحث استقامت ،در سراسر تاريخ کليسا ،پر ستيزه بوده است .مسئله با اين آغاز می گردد که در عھد جديد
آياتی ھستند که در ظاھر مغاير می باشند:
 .١آيه ھا در مورد اطمينان
الف .بيانات عيسی )يوحنا ٣٧ :٦؛ (٢٩-٢٨ :١٠
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ب .بيانات پولس )روم ٣٩-٣۵ :٨؛ افس ١٣ :١؛  ۵ :٢و ٩-٨؛ فيل ٦ :١؛ ١٣ :٢؛  ٢تسا
٣ :٣؛  ٢تيمو ١٢ :١؛ (١٨ :۴
پ .بيانات پطرس ) ١پطر (۵-۴ :١
 .٢آيات در نياز به استقامت
الف .بيانات عيسی )متی ٢٢ :١٠؛ ٣٠-٢۴ ،٩-١ :١٣؛ ١٣ :٢۴؛ مرقس ١٣ :١٣؛ يوحنا :٨
٣١؛ ١٠-۴ :١۵؛ مکا ٢٠ ،١٧ ،٧ :٢؛ (١٢،٢١ ،۵ :٣
ب .بيانات پولس )روم ٢٢ :١١؛  ١قرن ٢ :١۵؛  ٢قرن ۵ :١٣؛ غال ٦ :١؛ ۴ :٣؛ ۴ :۵؛
٩ :٦؛ فيل ١٢ :٢؛ ٢٠-١٨ :٣؛ کولس (٢٣ :١
پ .بيانات نويسنده عبرانيان )١ :٢؛ ١۴ ،٦ :٣؛ ١۴ :۴؛ (١١ :٦
ت .بيانات يوحنا ) ١يوحنا ٦ :٢؛  ٢يوحنا (٩
ث .گفتار »پدر« )مکا (٧ :٢١
نجات در کتاب مقدس ،از محبت و رحمت و فيض خدايی ناشی می گردد که يکتا در سه اقنوم و مقتدر و
حکمروا است .ھيچکس بدون مبادرت روح القدس برای وارد ساختن او به اين ميدان ،نجات نمی يابد )ر.ک.
يو  .(٦۵ ،۴۴ :٦اول ،الوھيت در اين کار پيشقدم می گردد و برنامه کار را تعيين می کند ،اما طلب می کند
که بشر ،با ايمان و توبه لبيک بگويد  -ھم در آغازين و ھم پيوسته .خدا در رابطه معاھده ای ،با بشر کار می
کند .در اين رابطه ،ھم امتيازات و ھم مسئوليت ھا وجود دارند!
نجات به ھمه بشر عرضه شده است .مرگ عيسی ،مسئله گنا ِه آفرينش را که گناه کار و گناه آلوده است حل
نمود .خدا راھی را فراھم کرده و می خواھد تمام آنانی که به شباھت او خلق شده اند ،به محبت او و آنچه او
به وسيلۀ مسيح فراھم کرده است ،لبيک بگويند.
غير کالوينيستی ،می باشيد به کتاب ھای ذيل مراجعه نماييد:
اگر خواستار مطالعه بيشتر ،از ديدگاھی ِ
 .١کتاب "کالم حقيقت" ،نوشتۀ ِديل مودی ،چاپ موسسۀ اِرد َمنز) ١٩٨١ ،صص (٣٦۵-٣۴٨
 .٢کتاب "محفوظ به وسيلۀ قدرت خدا" ،نوشتۀ ھاوارد مارشال ،چاپ موسسۀ ِبتَنی فلوشيپ١٩٦٩ ،
 .٣کتاب "زندگی در »پسر«" ،نوشتۀ رابرت َشنک ،چاپ موسسۀ وست کات١٩٦١ ،
کتاب مقدس دو مسئله متفاوت در اين مورد را پاسخ می دھد (١) :گرفتن موضوع »اطمينان« به عنوان مجوز
و مستمسکی برای زندگی بی ثمر و خودخواھانه ) (٢تشويق کسانی که در حين خدمت مسيحی ،با گناه
شخصی در کشمکش ھستند .مسئله در اينجا است که گروه ھای نادرست ،دارند پيام نادرستی را دريافت می
کنند و بر پايۀ بخش ھای معدودی از کتاب مقدس ،نظام ھای الھياتی بنا ميکنند .بعضی مسيحيان نياز مبرم به
پيام »اطمينان« دارند ،و در عين حال بعضی ديگر نيازمند ھشدارھای شديد آن ھستند! شما جزو کداميک از
اين گروه ھا ھستيد؟

متن ) NASBبه روز شده(٢٧-٢٦ :٨ :
 ٢٦به ھمين طريق »روح« نيز در ضعف ما به ياری مان می آيد زيرا نمی دانيم چگونه آن طور که بايد،
دعا کنيم اما خو ِد »روح« برای ما با ناله ھايی بيان ناشدنی شفاعت می کند؛  ٢٧و »او« که کاوشگر دلھاست
می داند فک ِر »روح« چيست ،زيرا »او« مطابق ارادۀ خدا برای مقدسان شفاعت می کند.
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" ٢٦ :٨به ھمين طريق" اين خدمت شفاعت »روح« را با »ناله ھا و اميدواری« مذکور در آيات ٢۵-٢٣
پيوند می داد.
»" روح« نيز به ياری می آيد" اين »حـال انـعـکاسـی ]عملی که به خود فاعل برميگردد[ مـتــوسـط
]ساختار مجھول اما دارای معنی معلوم[ اخـبـاری« است .اين کلمۀ با دو تکواژۀ وابسته) syn ،ر.ک .آيه
 (٢٨و  ، antiاست .بھترين ترجمۀ آن می تواند »در دست گرفتن« باشد .اين واژه صرفا ً در اينجا و در لوقا
 ۴٠ :١٠ديده می شود .ھر سه شخص خدای يکتا ،طرفدار و حامی ايمانداران است» .پدر«» ،پسر« را
فرستاد تا به جای بشريت جان دھد ،و »او« حال نيز برای ما شفاعت می کند )ر.ک .آيه ٣۴؛  ١يوحنا .(١ :٢
»روح« انسان گناھکار را به سوی مسيح می آورد و مسيح را در آن ھا شکل می دھد )ر.ک .يوحنا -٣ :١٦
 .(١۵اما ،واژۀ »ياری« ،که معنی آن »در دست گرفتن با کسی« بود ،به طور ضمنی می رسانيد که
ايمانداران نقشی نيز در انجام ياری روح القدس )شفاعت( دارند.
" خو ِد »روح« برای ما با ناله ھايی بيان ناشدنی شفاعت می کند" ايمانداران در خطا کار بودن خود ،و
»روح« در شفاعت برای آنھا ،ناله می کنند» .روح« در درون نجات يافتگان برای آنھا دعا می کند ،و عيسی
در دست راست خدا نيز برای آنھا دعا می کند) ،ر.ک .آيات ٣۴ ،٢٧؛ عبر ٢۴ :٩؛  ١يوحنا  .(١ :٢اين
شفاعت ،ايمانداران را برای دعا نيرو می بخشد )ر.ک .آيه ١۵؛ غال  .(٦ :۴در متن ،اين بخش اشاره به
عطيه روحانی سخن گفتن به زبان ھا ندارد ،بلکه به شفاعت »روح« در برابر »پدر« از طرف ايمانداران.
" شفاعت می کند" به عنوان خاص  :کاربرد پولس از ترکيب ھای  huperدر  ٣٠ :١رجوع کنيد.
»" ٢٧ :٨او« که کاوشگر دلھاست" در عھد عتيق اين مضمون مکرری بود )ر.ک ١ .سمو ٧ :٢؛ :١٦
٧؛  ١پاد ٣٩ :٨؛  ١توا ٩ :٢٨؛  ٢توا ٣٠ :٦؛ مزمور ٩ :٧؛ ٢١ :۴۴؛ امثال ١١ :١۵؛ ٢٧ :٢٠؛
٢ :٢١؛ ارم ٢٠ :١١؛ ١٠-٩ :١٧؛ ١٢ :٢٠؛ لوقا ١۵ :١٦؛ اعما ٢۴ :١؛  .(٨ :١۵خدا ما را آنطور
که ھستيم می شناسد و با اين وجود دوستمان دارد )ر.ک .مزمور .(١٣٩
»" او«  ...برای مقدسان شفاعت می کند" نقش ھای »روح« در يوحنا  ١۵-٢ :١٦توضيح داده شده
بودند .يکی از آنھا شفاعت است.
واژه "مقدسان" ھميشه » جــمـــع« بود ،مگر در فيل  ٢١ :۴که در آنجا نيز برای تمامی ايمانداران است.
مسيحيان اعضای خانوادۀ خدا و بدن مسيح  ،و پرستشگاه نوينی که از يکايک ايمانداران ساخته شده ،می
باشند .اين ،آن تعديل الھياتی است که بايد در برابر فردگرايی غربی )آمريکايی( ارائه شود .به عنوان
خاص» :مقدسين« در  ٧ :١رجوع نماييد.
عنوان خاص :شخص بودن »روح« ]روح خدا[
اين اولين اشاره از شخص بودن »روح القدس« در روميان است )نه اولين باری که نام آن آمده است،
ر.ک۵ :۵ .؛ ١ :٩؛ ١٧ :١۴؛  .(١٦ ،١٣ :١۵در عھد عتيق روح خدا )به عبارت ديگر (ruach
نيرويی بود که مقاصد ] YHWHيھوه[ را به انجام می رسانيد ،اما کوچکترين اشاره ای به اين نيست که
پرستی عھد عتيق( .ليکن در عھد جديد شخصيت کامل و شخص
شخص بوده است )به عبارت ديگر ،يگانه
ِ
بودن »روح« تماما ً ثبت شده است.
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 ١٫نسبت به او کفر گفته شده است )ر.ک .متی ٣١ :١٢؛ مرقس (٢٩ :٣
 .٢او تعليم می دھد )ر.ک .لوقا ١٢ :١٢؛ يوحنا (٢٦ :١۴
 ٣٫او گواه می دھد )ر.ک .يوحنا (٢٦ :١۵
 ۴٫او ملزم می سازد و رھنمايی می کند )ر.ک .يوحنا (١۵-٧ :١٦
 .۵او به عنوان »کسی« خوانده شده است )به عبارت ديگر ) (hosر.ک .افس (١۴ :١
 ٦٫او می تواند محزون گردد )ر.ک .افس (٣٠ :۴
 .٧او را می توان مقيد و محزون ساخت )ر.ک ١ .تسا (١٩ :۵
آياتی که در مورد تثليث ھستند نيز از سه شخص صحبت می کنند
 ١٫متی ١٩ :٢٨
 ٢ ٢٫قرن ١۴ :١٣
 ١ ٣٫پطر ٢ :١
»روح«  ،با فعاليت انسانی پيوند دارد
 ١٫اعمال ٢٨ :١۵
 ٢٫روم ٢٦ :٨
 ١ ٣٫قرن ١١ :١٢
 ۴٫افس ٣٠ :۴
 ١ ۵٫تسا ١۵ :۵
در ھمان ابتدای کتاب کارھای رسوالن ،نقش »روح« تأکيد شده است .پنطيکاست شروع کار »روح«
نبود ،بلکه باب تازه ای از آن بود .عيسی ھميشه »روح« را داشت .تعميد او ،شروع کار »روح« نبود ،بلکه
ت موثر ،آماده می سازد .عيسی ھنوز مرکز
باب نوينی از آن بود .لوقا کليسا را برای فصل جديدی از خدم ِ
ھدف کار ،محبت و بخشش »پدر« و آشتی دادن ھمه انسان ھا،
توجه است» ،روح« ھنوز وسيلۀ موثر است ،و
ِ
که به شباھت »او« آفريده شده اند ،می باشد!

متن ) NASBبه روز شده(٣٠-٢٨ :٨ :
 ٢٨و می دانيم که خدا باعث می شود ھمه چيز برای خيريت آنانی که خدا را دوست می دارند ،با ھم در
کار باشد – برای کسانی که مطابق ارادۀ »او« فراخوانده شده اند ٢٩ .زيرا آنان را که »او« از پيش می
شناخت ،ھمچنين »او« از پيش معين فرمود تا به شکل »پسر او« درآيند ،تا »او« فرزند ارشد از برادران
بسيار باشد؛  ٣٠و اينان را که »او« از پيش معين فرمود» ،او« نيز فراخواند؛ و اينان را که »او« فراخواند،
»او« نيز پارسا شمرد؛ و اينان را که »او« پارسا شمرد ،ھمچنين »او« جالل بخشيد.
" ٢٨: ٨ھمه چيز" نسخه ھای خطی يونانی باستانی  Aو  Bکه با حروف درشت نوشته شده اند ،در اينجا
عبارت "خدا علت ھمه چيز است" را دارند .نسخۀ پاپيروس " ۴٦Pخدا" را به عنوان فاعل "با ھم در کار
باشد" ذکر می کند .به لحاظ دستور زبان ،امکان دارد فاعل در آيه » ٢٨روح« باشد )ر.ک .آيه  ٢٧و NEB
و  .(REBاين آيه ھمچنين به "رنج ھای" آيات  ١٨-١٧و "ناله ھای" آيه  ٢٣مربوط می گردد .شانس،
سرنوشت ،يا اتفاق ،موردی برای ايمانداران ندارند.

177

" برای خيريت  ...با ھم در کار باشد" اين فعل »حــال مـتـعــدی اخـبــــاری« است .اين نيز ترکيبی
است با ”) “synر.ک .آيه  .(٢٦بنابراين ،معنی لفظی آن "ھمه چيز در ھمکاری با يکديگر ادامه کار می
دھند ،برای خيريت ".چنين مفھومی ،در دنيای شرير و پر رنج ،مشکل است )دو کتاب مفيد در اين موضوع
درينجا ذکر می شوند " :نيکويی خدا" ،نوشته ِونھام ،و کتاب " رمز زندگی شادمانۀ مسيحی" نوشتۀ حانا ويتال
اسميت( .در آيۀ  ٢٩تعريف »خيريت« اين است" :به شکل »پسر او« درآيند" .شبيه به مسيح شدن -نه
ثروتمندی ،شھرت ،يا سالمتی  -نقشه تغيير ناپذير خدا برای ھر ايماندار است.
" برای ...آنانی که خدا را دوست می دارند ،برای کسانی که مطابق ارادۀ »او« فراخوانده شده اند" اين
ھا ،دو » حــال مـتـعــدی وصـفـــی« می باشند .اين ھا دو شرطی ھستند که به ايماندار ھمواره اجازه می دھند
علی رغم اوضاع و موقعيت ھا ،زندگی را از ديدگاه مثبت نظاره کند )ر.ک .آيه  .(١۵باز ھم به جنبه ھای
دوگانۀ آزادی بشری )"محبت"( و حاکميت خدا )"فراخواند"( توجه کنيد.
 ٣٠-٢٩ :٨افعال اين آيات ھمگی »گــذشـتــۀ نـامـعـيــن مـتـعــدی اخـبــاری« ھستند .آنھا زنجيری را تشکيل
می دھند که از ازل تا آنجا که ديگر زمانی نيست ادامه دارد .خدا ما را می شناسد و با اين وجود ھنوز از ما
حمايت می کند و می خواھد با او باشيم .متن درينجا شراکتی و جمعی است ،نه فردی .مرحلۀ نھايی جالل
يافتن ھنوز در آينده خواھد بود ،اما در اين متن به عنوان رويدادی انجام يافته اظھار شده است.
" ٢٩ :٨از پيش می شناخت" پولس اين عبارت را دو بار استفاده کرده است  -در اينجا و در  .٢ :١١در
 ٢ :١١اين عبارت اشاره بود به محبت معاھده ای خدا که از ازل نسبت به قوم اسراييل داشت .به ياد داشته
باشيد که واژۀ "شناختن" در زبان عبری ،رابطۀ نزديک و شخصی را می رساند ،نه صرفا ً داشتن اطالعات
در مورد فرد ديگر )ر.ک .پيدا ١ :۴؛ ارم  .(۵ :١عبارت فوق در اينجا جزو مراحل انجام رويدادھايی
گنجانيده شده است )ر.ک .آيات  .(٣٠-٢٩اين عبارت ،با »تعيين ازلی سرنوشت« ] [predestinationارتباط
داده شده است .اما بايد گفت که پيش
دانی خدا ،مبنای گزينش نيست زيرا اگر چنين بود ،آن موقع گزينش بر
ِ
پايۀ لبيک آيندۀ بشر گناه کار می بود – که در آن صورت مبنا اعمال انسانی می شود .اين عبارت در اعما
 ١ ،۵ :٢٦پطر  ٢ :١و  ، ٢٠و در  ٢پطر  ١٧ :٣نيز ھست.
ت »از پيش شناختن« ) (proginōskōيا »از پيش معين کردن«
" از پيش معين فرمود" ھر دو عبار ِ
) ، (proorizōترکيب ھايی با حرف اضافه ) (proيا »از پيش« ھستند ،و بنابراين ترجمه آنھا بايد چنين باشد:
"از پيش دانستن" " ،از پيش حدود کار را مقرر کردن" " ،از پيش محدوده را عالمت زدن".
بخش ھای قطعی عھد جديد در مورد »تعيين ازلی سرنوشت«  ،روميان  ، ٣٠-٢٨ :٨افس  ، ١۴-٣ :١و
روم  ٩می باشند .اين بخش ھا واضحا ً تأکيد می کنند خدا حاکم است .ھمه چيز تماما ً در کنترل اوست – به
شمول تاريخ بشريت .برنامۀ کنونی الھی جھت رستگاری ،پيوسته در کار است .اما اين برنامه دلبخواھی يا
تصادفی يا از روی برگزيدگی نيست .اساس اين برنامه نيست که بر حاکميت و پيش دانی خدا باشد ،بلکه از
روی شخصيت تغيير ناپذير اوست ،يعنی محبت ،ترحم ،و فيض اش در برابر ناشايستگی بشر.
ما بايد مواظب فردگرايی غربی )آمريکايی( خود ،يا غيرت فرقۀ انجيلی خود باشيم تا نکند که به اين
حقيقت عالی ،رنگی ديگر دھند .ھمچنين بايد از قطبی شدن و دو دستگی به لحاظ مجادله ھای تاريخی و
الھياتی بين آگوستين عليه پِلِجيوس ،يا کالوين عليه آرمينيانيسم ،بپرھيزيم.
مقصود از »تعيين ازلی سرنوشت« آموزه ای نيست که محبت خدا و فيض و رحمت او را محدود نمايد يا
عده ای را از رستگاری انجيل محروم بداند .مقصود ،توانمند ساختن ايمانداران با ايجاد ديدگاه جھانی آنھا
است .خدا حامی و جانبدار ھمه انسان ھا است )ر.ک .يوحنا ١٦ :٣؛  ١تيمو ۴ :٢؛  ٢پطر  .(٩ :٣خدا
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ھمه چيز را کنترل می کند .چه کسی يا چه چيزی می تواند ما را از او جدا سازد )ر.ک .روم (٣٩-٣١ :٨؟
تعيين ازلی سرنوشت ،يکی از دو ديدگاه را نسبت به زندگی تشکيل می دھد .خدا سراسر تاريخ را به صورت
زمان حال می بيند .انسان ھا محدود در زمان اند .ديدگاه ھا و توانايی ھای ذھنی ما محدود ھستند .تضادی
بين حاکميت خدا ،و ارادۀ آزاد بشر نيست .اين موضوع بر مبنای معاھده و پيمان است .اين نمونۀ ديگری از
واقعيات کتاب مقدسی است که به صورت تنش بين جنبه ھای مختلف يک موضوع ارائه می شوند .آموزه ھای
کتاب مقدسی معموالً از ديدگاه ھای متفاوت بيان می گردند .اغلب ،پارادوکس و متناقض نما به نظر می آيند.
حقيقت ،آن توازنی است بين دوگانگی ھای متضاد نما .نبايد ما اين تنش را با انتخاب يکی از دو واقعيت ،از
ميان برداريم .نبايد ھيچيک از واقعيات کتاب مقدسی را به خودی خود ،در کناری مجزا و سوا کنيم.
اين مھم را نيز بايد افزود که ھدف گزينش ،صرفا ً رفتن به بھشت پس از مرگ نيست ،بلکه شبيه مسيح
بودن در امروز است )ر.ک .افس ۴ :١؛  ! (١٠ :٢ما انتخاب شديم تا "مقدس و بی عيب" باشيم .خدا می
خواھد ما را تغيير دھد تا ديگران اين تغيير را ديده ،با ايمان آوردن به خدا در مسيح ،به او لبيک بگويند.
تعيين ازلی سرنوشت ،مزيّت شخصی نيست بلکه مسئوليتی است از روی معاھده!
ھدف مسيحيت می باشد )ر.ک .غال
" تا به شکل »پسر او« درآيند" واقعيت اعظم اين قسمت اينست .اين
ِ
١٩ :۴؛ افس  .(١٣ :۴مق ّدس بودن ،ارادۀ خدا برای ھر ايماندار است .گزينشی که خدا انجام می دھد برای
اينست که انسان شبيه به مسيح گردد )ر.ک .افس  ،(۴ :١نه آنکه مقام و جايگاه خاصی بيابد .شباھت به خدا که
در زمان آفرينش به انسان اعطا شد )ر.ک .پيدا ٢٦ :١؛ ٣ ،١ :۵؛  (٦ :٩دو باره برقرار خواھد شد )ر.ک.
کولس  .(١٠ :٣به يادداشت در  ٢١ :٨و عنوان خاص »فرا خواندگی« در  ٦ :١رجوع نماييد.
" تا »او« فرزند ارشد از برادران بسيار باشد" در مزمور " ٢٧ :٨٩نخست زاده" عنوانی برای ماشيح
پسر نخست زاده ،برتری داشت .کاربرد اين واژه در کولسيان  ١۵ :١برای نمودار
است .در عھد عتيق
ِ
ساختن برتری عيسی در آفرينش است و در کولسيان  ١٨ :١و مکاشفه  ۵ :١برای نشان دادن برتری عيسی
در رستاخيز است .در اين متن ايمانداران از طريق »او« ،به برتری »او« راه می يابند!
منظور اين عبارت ،جسم پوشيدن عيسی نيست ،بلکه »او« به عنوان َسر َو ِر يک قوم و تبار جديد است
ت »پدر« به خانوادۀ ايمان!
)ر.ک – (٢١-١٢ :۵ .اولين فرد از يک سلسله،
پيشگام ايمان ما ،راه و وسيلۀ برکا ِ
ِ
به عنوان خاص زير رجوع نماييد.

عنوان خاص :نخست زاده
اين واژۀ "نخست زاده" ) (prōtotokosدر کتاب بمقدس به چند مفھوم متفاوت به کار رفته است.
 .١زمينۀ عھد عتيق آن به برتری پسر نخست زادۀ خانواده اشاره می کند )رک .مزمور ٢٧ :٨٩؛ لو :٢
٧؛ روم ٢٩ :٨؛ عبر (٢٨ :١١
 .٢کاربرد آن در کولسيان  ،١۵ :١از عيسی به عنوان نخست زادۀ آفرينش سخن می گويد ،که رجوع عھد
عتيق است به امثا  ،٣١-٢٢ :٨يا به عامل خدا در آفرينش )ر.ک .يوحنا ٣ :١؛  ١قرن ٦ :٨؛
کولسيان ١٦-١۵ :١؛ عبر (٢ :١
 .٣کاربرد آن در کولسيان  ١ ،١٨ :١قرن ) ٢٠ :١۵و اينجا( اشاره به عيسی به عنوان نخست زاده از
مردگان دارد
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 .۴عنوانی از عھد عتيق است که در مورد ماشيح به کار می رفت )ر.ک .مزمور ٢٧ :٨٩؛ عبر ٦ :١؛
 .(٢٣ :١٢اين عنوانی بود که چند جنبۀ مختلف برتری و مرکزيت عيسی را به ھم می پيوندد .در اين
متن شمارۀ  ٣يا شمارۀ  ۴بھترين مصداق را دارند.
 " ٣٠ :٨جالل بخشيد" خدا اغلب در کتاب مقدس با واژۀ "جالل" توصيف شده است .اين واژه از ريشۀ
يک کلمۀ بازرگانی به معنی "سنگين" بود و ضمنا ً مفھوم پرارزش را می رسانيد – مثل طال .به عنوان خاص
در  ٢٣ :٣رجوع نماييد .از ديدگاه الھيات ،خدا بشر گناه کار را از طريق يک سلسله مراتب فھرست شده در
آيات  ٣٠-٢٩رستگار می کند .مرحلۀ آخر "جالل دادن" است .اين رستگاری کامل ايماندار خواھد بود .اين
در روز رستاخيز ،ھنگامی که بدن ھای نو می يابند ،تحقق می يابد )ر.ک ١ .قرن  (۵٨-۵٠ :١۵و تماما ً به
خدای يکتا در سه اقنوم و به يکديگر می پيوندند )ر.ک ١ .تسا ١٨-١٣ :۴؛  ١يو .(٢ :٣
متن ) NASBبه روز شده(٣٩-٣١ :٨ :
 ٣١پس در برابر اين چيزھا چه بگوييم؟ اگر خدا با ما است ،کيست به ضد ما؟ »او« که از »پس ِر
خود« دريغ نکرد ،بلکه »او« را در راه ھمۀ ما تسليم نمود ،چگونه با »او« نيز ھمه چيز را با سخاوتمندی
به ما نخواھد بخشيد؟  ٣٣کيست که برگزيدگان خدا را متھم کند؟ خداست که تبرئه می نمايد؛  ٣۴کيست که
محکوم کند؟ عيسی مسيح »او« است که بَلی ُمرد – بھتر بگوييم او که برخيزانيده شد و به دست راست
خداست – او نيز برای ما شفاعت می کند ٣۵ .کيست که ما را از محبت مسيح جدا سازد؟ آيا مصيبت ،يا
پريشانی ،يا آزار ،يا قحطی يا عريانی يا خطر يا شمشير؟  ٣٦چنانکه نوشته شده است " :بــه خـاطــر تــو در
گـوسـفـنـدان ُکشـتـاری شـمـرده شـديـم ٣٧ ".اما در ھمۀ اينھا – به
تـمــام روز ُکشـتــه مـی شـويـم؛ ھـمـچـون
ِ
وسيلۀ »او« که ما را محبت نمود – به طرزی قاطع پيروز می شويم ٣٨ .زيرا يقين دارم که نه موت و نه
زندگی ،نه فرشتگان و نه رياست ھا ،نه چيزھای حال و نه چيزھای آينده ،نه قدرت ھا ٣٩ ،و نه بلندی و نه
پستی و نه ھيچ آفريدۀ ديگری ،قادر نخواھد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسيح عيسی است ،جدا
سازد.
٣٢

ت مورد عالقۀ پولس بود که در قالب »سخن
" ٣١ :٨پس در برابر اين چيزھا چه بگوييم" اين عبار ِ
اعتراض آميز« مطالب را بيان می کرد )ر.ک۵ :٣ .؛ ١ :۴؛ ١ :٦؛ ٧ :٧؛  .(٣٠ ، ١۴ :٩اين سئوال
مربوط به واقعيت ھايی است که در پيش ذکر شده بودند ،ليکن مشخص نيست اشاره به چقدر پيش از اين است.
رجوع می تواند به  ٣١-٢١ :٣يا  ١ :٨يا  ١٨ :٨باشد .از آنرو که "پس" در  ١ :٨و در متن آمده است،
احتماال  ١٨ :٨می تواند حدس خوبی باشد.
 " اگر" اين »جملۀ شرطی درجۀ اول« است که از ديدگاه نويسنده ،يا برای شيوايی سخن ،واقعيت فرض
شده است .چه حيرت انگيز است که در حين تمام کشمکش ھای ما با گناه ،خدا طرفدار ما است!
 " کيست به ضد ما" ضمير "کيست" در آيات  ٣۴ ،٣٣و  ٣۵تکرار شده است .اين اشاره به شيطان است
)که تا  ٢٠ :١٦به اسم نام برده نشده است( .اين پاراگراف ،از  ،٣٩-٣١سبک ادبی انبياء را که صحنه ای در
دادگاه است ،به کار می گيرد )ر.ک .ميکاه  ١و  .(٦يھوه قوم خود را به خاطر
زنای روحانی به دادگاه می
ِ
کشد .اين کنايه ای است از اش . ٩-٨ :۵٠
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به واژه ھای حقوقی توجه کنيد" :عليه" ]ضد[ آيه ٣١؛ "اتھام" آيه " ،٣٣تبرئه می کند" آيۀ ٣٣؛
"محکوم می کند" آيۀ ٣۴؛ و "شفاعت می کند" آيه  .٣۴خدا قاضی است .مسيح وکيل مدافع است .شيطان
دادستان است )اما او خاموش است( .فرشتگان اطاق دادگاه را به عنوان مشاھده کنندگان پر ساخته اند )ر.ک.
١قرن ٩ :۴؛ افس ٧ :٢؛ .(١٠ :٣
»" ٣٢ :٨او« که از »پس ِر خود« دريغ نکرد" خدای پدر ،بھترين خود را به انسان گناھکار داده است .او
ايمانداران را حال ترک نمی کند و به آنھا کمتر نمی بخشد )ر.ک .يوحنا ١٦ :٣؛ روم  .(٨ :۵چقدر ديدگاھی
که خدای عھد عتيق را انتقام جو اما عيسی را مھربان انگار می کند دور از واقعيت است! اين بزرگترين ھديۀ
خدا در فرمايش او به ابراھيم در پيدا  ١٢ :٢٢و  ١٦منعکس شده است .معلمين دينی يھود اين بخش عھد عتيق
را برای حمايت از آموزۀ جانشينی و نيابت در کفاره دادن ،برای نسل ابراھيم استفاده می کردند.
 " بلکه »او« را در راه ھمۀ ما تسليم نمود" کلمۀ "ھمه" در اين متن مھم است .عيسی برای گناھان
جھان مرد )ر.ک .لوقا ١١-١٠ :٢؛ يوحنا ١٦ :٣؛ ۴٢ :۴؛ ۵١ :١١؛  ١تيمو ١٠ :۴؛  ١يوحنا ٢ :٢؛
 .(١۴ :۴اين پرتوی است از نوع شناسی ] [typologyآدم و مسيح ،در  .٢١-١٢ :۵مرگ عيسی مسئله گناه
را حل نمود .اکنون مسئلۀ "ايمان آور و دريافت کن" مطرح است.
" ھمه چيز را با سخاوتمندی به ما نخواھد بخشيد" اين فعل از ريشۀ يونانی برای فيض است" .ھمه
چيز" به آيه  ١٧اشاره دارد .يه يادداشت در  ٢۴ :٣رجوع کنيد.
" ٣۴-٣٣ :٨متھم کند  ...تبرئه می نمايد ...محکوم کند  ...شفاعت می کند" اين ھا ھمه واژه ھای حقوقی
ھستند .آيات  ٣٩-٣١صحنۀ دادگاھی در آسمان است .اين می تواند کنايه ای به اشعيا  ٩-٨ :۵٠باشد.
" ٣٣ :٨برگزيدگان خدا" عيسی انسان برگزيدۀ خدا برای ھمۀ بشر است )بارت( .واضح ترين و مشروح
ترين بخش کتاب مقدس در بارۀ اين واقعيت در عھد جديد ،در افس  ۴-٣ :١و روم  ٢٦-١۴ :٩است» .پدر«
عيسی را برگزيد تا تمامی بشر را برگزيند .عيسی" ،بلۀ" خدا در برابر جواب ر ِد انسان گناه کار است!
عنوان خاص :برگزيدگی  /تقدير ،و نياز به توازن در علم الھی
برگزيدگی ،آموزه ای عالی است .اما مقصود ،طرفداری نيست ،بلکه دعوتی است از ما تا وسيله و ابزار و
طريقی برای رستگاری ديگران باشيم! در عھد عتيق واژۀ مذکور اصوالً برای خدمت به کار می رفت؛ در
عھد جديد اصوالً برای رستگاری به کار رفته است که نتيجۀ آن خدمت است .کتاب مقدس ھرگز تضادی را که
بين حاکميت خدا و ارادۀ آزاد انسان ظاھراً وجود دارد برطرف نمی کند ،بلکه ھر دوی آن ھا را تأييد می
نمايد! يک مثال خوب از تنشی که در کتاب مقدس وجود دارد ،می تواند روميان باب  ٩در مورد انتخاب
حاکمانه خدا ،و روميان باب  ١٠در مورد لبيک الزم از طرف انسان باشد )ر.ک.(١٣ ،١١ :١٠ .
انسان برگزيدۀ خدا است و ھمه در »او«
تنش الھياتی را می توان در افسسيان  ۴ :١يافت .عيسی،
کليد اين
ِ
ِ
انسان گناه کار است )کارل
نياز
ِ
بالقوه برگزيده ھستند )کارل بارت( .عيسی ،پاسخ مثبت و بلۀ خدا در برابر ِ
ھدف تقدير ،بھشت نيست
بارت( .افسسيان  ۴ :١نيز در روشن کردن موضوع ،با اين تذکر ياری می دھد که
ِ
بلکه مقدس بودن )شبيه به مسيح بودن( است .ما اغلب مجذوب مزايای انجيل می شويم و مسئوليت ھای آن را
ت خدا )برگزيدن( ھم در اين دنيا است ،ھم در ابديت!
ناديده می گيريم! دعو ِ
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آموزه ھا را در ارتباط با واقعيت ھای ديگر می بينيم ،نه به صورت واقعيت ھای منفرد و غير مرتبط.
يک قياس خوب می تواند تفاوت بين مجموعه ای از ستارگان )صورت فلکی( و يک ستارۀ واحد باشد! خدا
واقعيت را به روش شرقی ،نه غربی ،بيان می کند .ما نبايد تنشی را که از »دوگانگی ھای متناقض نما«
)پارادوکسی( ايجاد می شوند از ميان برداريم:
 .١تقدير ،در برابر ارادۀ آزاد انسان
 .٢برجا بودن و امنيت وضع ايمانداران ،در برابر نياز به استقامت
 .٣گناه اوليه بشر ،در برابر گناه عمدی
 .۴مطلقا ً گناه نداشتن )کمال گرايی( ،در برابر کمتر گناه کردن
 .۵پارسا شمرده شدن و تقديس که در ھمان اول و به يکباره انجام می گيرند ،در برابر تقديس تدريجی
 .٦آزادی مسيحی ،در برابر مسئوليت مسيحی
 .٧برتری و تعالی خدا نسبت به آفرينش ،در برابر حضور خدا در آفريدۀ او
بودن خدا در کتاب مقدس
 .٨اينکه نھايتا ً خدا قابل شناخت نيست ،در برابر قابل شناخت
ِ
 .٩پادشاھی کنونی خدا ،در برابر تحقق آينده آن
 .١٠توبه به عنوان ھديۀ خدا ،در برابر توبه به عنوان لبيک انسان که الزمه عھد است
برابر انسانيت عيسی
 .١١الوھيت عيسی ،در
ِ
برابر ،عيسی به عنوان تابع »پدر« و کھتر از او
 .١٢عيسی با »پدر« مقامی مساوی دارد ،در
ِ
الھياتی "عھد" ،پيوندی است بين حاکميت خدا )که ھمواره پيشقدم است و برنامه کار را معين می
مفھوم
ِ
کند( و آن ايمان الزامی انسان ،که لبيک بگويد و در آغاز و ھمواره با توبه ھمراه باشد .بر حذر باشيد تا در
ارتباط با پارادوکس ھا ]واقعيت ھايی که به ظاھر ناھمخوان و در واقع سازگار می باشند[ عقيده خود را در
ت موافق خودتان ،به کرسی ننشانيد و جنبۀ ديگر واقعيت را کوچک
مورد يک طرف قضيه با استفاده از آيا ِ
کنيد! از اينکه تنھا از تعاليم يا سيستم الھياتی مورد عالقۀ خود دفاع کنيد ،برحذر باشيد!
 ٣۴ :٨اين آيه چند جنبۀ خدمت عيسی را فھرست می کند (١) :او مرد (٢) ،او از مردگان برخاست (٣) ،او
بر دست راست خداست ،و ) (۴برای ايمانداران شفاعت می کند.
مرگ عيسی جريمۀ گناھان ما را پرداخت )ر.ک .اشعيا ۵٣؛ مرقس ۴۵ :١٠؛  ٢قرن  .(٢١ :۵رستاخيز
ت »پسر« توسط »پدر« است و در برابر سختی ھا و مرگ ،اميد می بخشد .جالل
عيسی نشانگر پذيرش خدم ِ
يافتن عيسی در دست راست »پدر« و شفاعت او برای ايمانداران ،به آنھا شھامت می بخشد تا به جنگ نيکوی
ايمان بپردازند.
" دست راست خدا" اين استعاره ،مشخصه ھای انسانی را به خدا نسبت می دھد .اما خدا بدن جسمانی
ندارد .او »روح« است .اين استعاره ،جايگا ِه قدرت ،اختيار و تعالی را نشان می دھد .پولس اغلب اين
اصطالح را به کار نمی برد )ر.ک .افس ٢٠ :١؛ کولس  .(١ :٣شايد او دارد نقل قولی می کند از اعتقادنامه
اوليه مسيحی در آيه ) ٣۴ر.ک .فيل  ٦ :٢به بعد؛  ١تيمو .(١٦ :٣
" شفاعت می کند" خدمت عيسی ادامه دارد .او برای ما شفاعت می کند )ر.ک .عبر ١٦-۴ :۴؛ ،(٢۵ :٧
ھمان طور که »روح« چنين می کند )آيات  .(٢٧-٢٦اين از کلمۀ ” “paracleteمی آيد که در يوحنا :١۴
 ١٦در مورد »روح« و در  ١يوحنا  ١ :٢در مورد »پسر« به کار رفته است ،و اشاره ای ديگر به »سرود
خادم رنج ديده« می باشد )ر.ک .اش .(١٢ :۵٣
ِ
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" ٣۵ :٨محبت مسيح" اين يا »وجــه مـلــکی مـفـعـــولـــی« يا »مـلـکـی فــاعـلــی« است .اين عبارت می
تواند يا ) (١محبت مسيح نسبت به ايمانداران باشد يا ) (٢محبت ايمانداران به مسيح باشد .شمارۀ  ١با اين متن
بيشتر مصداق دارد )و  ٢قرن  (١۴ :۵زيرا محبت ايمانداران نسبت به مسيح ممکن است يکروز باشد و
يکروز نباشد ،اما محبت مسيح نسبت به ما امری يقين و ثابت است.
در ارتباط با اين عبارت ،يک نسخه خطی يونانی با تفاوت ھای بسيار جزيی با ديگر نسخه ھا ،موجود
است .يک نسخۀ باستانی خطی يونانی ميگويد" :محبت خدا" )ر.ک .نسخه خطی א  .(MSنسخۀ خطی
باستانی ديگر اين دو را به ھم می پيوندد و می گويد "محبت خدا در مسيح" )ر.ک .(MS B .گردآورندگان
" UBS۴محبت مسيح" را احتمال "الف" )يقين( می دھند .اين در نسخه ھای خطی  G ، F ، D ، Cو اکثر
ترجمه ھای التين و ُول ِگيت و ِپشيتا ] [Vulgate and Peshittaديده می شود.
" آيا مصيبت ،يا پريشانی ،يا آزار" مسيحيان در اين دنيا مشکالت خواھند داشت ،اما نه آن مشکالت و نه
نيروھای شرير می توانند آنھا را از خدا جدا سازند .به عنوان خاص» :جـفـــا« در  ٣ :۵رجوع نماييد.
 ٣٦ :٨اين نقل قولی است از مزمور  .٢٢ :۴۴در اين مزمور سرايندۀ آن ،رھايی قوم رنجديدۀ خدا را از او
تقاضا کرده است.
٣٧ :٨
"اما در ھمۀ اينھا  ...به طرزی قاطع پيروز می شويم"
NASB
"با اين وجود در ھمۀ اينھا بيش از پيروزمندان ھستيم"
NKJV
"خير ،در ھمۀ اينھا بيش از پيروزمندان ھستيم"
NRSV
"خير ،در ھمۀ اينھا بوسيلۀ او پيروزی کامل داريم"
TEV
"اين ھا رنج ھايی است که بوسيلۀ آنھا چيرگی می يابيم"
JB
شکل مش ّدد واژۀ "چيرگی" بود .احتماالً پولس اين واژه را ساخته است ) .(huper + nikaōاين
اين
ِ
"گوسفندان چيره شونده" .ايمانداران توسط مسيح
ت عالی از دو استعارۀ متناقض ترکيب يافته است –
عبار ِ
ِ
پيروزمند ھستند )ر.ک .يوحنا ٣٣ :١٦؛  ١يوحنا ١۴-١٣ :٢؛ ۴ :۴؛  .(۴ :۵به عنوان خاص» :کاربرد
پولس از الفاظ مرکب " « "Huperدر  ٣٠ :١رجوع کنيد.
" به وسيلۀ »او« که ما را محبت نمود" اين ضمير می تواند رجوع به »پدر« يا »پسر« باشد.
" ٣٨: ٨يقين دارم" اين »کـامــل غـيـرمـسـتـقـيـم اخـبـــاری«  ،و به معنی »يقين يافته ام و ھمواره يقين
دارم« است.
" فرشتگان" تفکر معلمين دينی يھود اين بود که فرشتگان به محبت و توجه خدا به بشر ،حسادت می کردند
ب »گنوستيک« بر اين بودند رستگاری تنھا با کلمات
و ازينرو با انسان ھا خصومت داشته اند.
معلمين کاذ ِ
ِ
فرشتگان دشمن به دست می آمد )ر.ک .کولسيان و افسسيان(.
آسمانی
رمزی ،از طريق جايگاھھای
ِ
ِ
جرج الدون لد ،خالصۀ مفيدی از واژه ھای کاربردی پولس برای فرشتگان در کتاب خود ،الھيات عھد
جديد ،دارد.
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"پولس نه تنھا فرشتگان نيک و بد و شيطان و ديوھا را ذکر می کند بلکه از تعداد ديگری واژه
برای ناميدن رتبه ھای ارواح فرشته بھره می گيرد .اين واژه گان به شرح زير می باشند:
"رياست"  ١ [arche] ،قرن ٢۴ :١۵؛ افس ٢١ :١؛ کولس ١٠ :٢
"رياست ھا" ]archai؛ " ، RSVفرمانرواييھا"[ ،افس ١٠ :٣؛ ١٢ :٦؛ کولس ١٦ :١؛ :٢
١۵؛ روم ٣٨ :٨
"قدرت و اختيار" ] ١ ،[exousiaقرن ٢۴ :١۵؛ افس ٢١ :١؛ کولس ١٠ :٢
"قدرت ھا" ]exousiai؛ " ، RSVقدرتھا"[ ،افس ١٠ :٣؛ ١٢ :٦؛ کولس ١٦ :١؛ ١۵ :٢
"قدرت" ] ١ ،[dynamisقرن ٢۴ :١۵؛ افس ٢١ :١
"قدرت ھا" ] ، [dynameisروم ٣٨ :٨
"تخت ھا" ] ،[thronoiکولس ١٦ :١
"حاکميت و فرمانروايی" ]" RSV ، kyriotesفرمانروايی"[ ،افس ٢١ :١
"فرمانروايی ھا" ] ،[kyriotetesکولس ١٦ :١
"خداوندگاران اين دنيای تاريک" ،افس ١٢ :٦
"فوج ھای شرير در جايھای آسمانی" ،افس ١٢ :٦
"قدرت تاريکی" ،کولس ١٣ :١
آن کسی شود" ،افس ٢١ :١
"ھر نامی که از ِ
"در آسمان ،بر زمين و در زير زمين" ،فيل ) "١٠ :٢ص (۴٠١
کتاب مقدس اطالعات مستقيمی در چگونگی رابطۀ فرشتگان سقوط کردۀ عھد عتيق ،با نيروھای اھريمنی
در عھد جديد ،نمی دھد .بسياری آنھا را عين ھم فرض می گيرند .ليکن در کتاب ھای يھود که در بارۀ آخر
زمان ھستند ،نيروھای شرير ھمان روح ھای نفيليم ) (Nephilimدر پيدايش باب  ٦می باشند که نيمی فرشته
و نيمی انسان بوده اند .بدن ھای آنان در طوفان زمان نوح از ميان رفت؛ ازينرو ،آن ھا در پی اين ھستند که
جسم پيدا کنند! اين صرفا ً يک نظريه است .کتاب مقدس پاسخ ھمۀ پرسش ھای ما را در بارۀ منبع و خاستگاه
ھا نمی دھد؛ مقصود کتاب مقدس رستگاری بشر است ،نه کنجکاوی او!
شيطانی اين زمان )ر.ک .افس
" رياست ھا  ...قدرت ھا" اين اشاره است به ) (١قدرت ھای فرشتگان يا
ِ
٢ :٢؛ ١٢ :٦؛  ١قرن ٢۴ :١۵؛ کولس  ،(١٦ :١يا ) (٢احتماالً ساختارھای غير شخصی دنيای سقوط
انسان گناه کار ،مستقل از خدا عمل کند
کرده )دين ،دولت ،تحصيالت ،پزشک و دارو ،غيره( که می گذارند
ِ
)ر.ک .کتاب رياست ھا و قدرت ھا ،اثر ھندريکوس ِبرکاف( .به يادداشت در  ١ :١٣رجوع نماييد.
عنوان خاصARCHĒ :
واژۀ "قلمرو" واژۀ يونانی  archēاست ،که به معنی "آغاز" يا "خاستگاه" چيزی است.
 .١آغاز ترتيب آفرينش )ر.ک .يوحنا ١ :١؛  ١يوحنا (١ :١
 .٢آغاز انجيل )ر.ک .مرقس ١ :١؛ فيل (١۵ :۴
 .٣اولين شاھدان عينی )ر.ک .لوقا (٢ :١
 .۴اولين عالئم )معجزات ،ر.ک .يوحنا (١١ :٢
 .۵اولين اصول )ر.ک .عبر (١٢ :۵
 .٦اولين ضمانت/اطمينان )ر.ک .عبر (١۴ :٣
بعد ھا در مورد "حکمروايی" يا "مقام اختيار" به کار رفته است
 .١در مورد مقامات حکمروای بشری
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الف( لوقا ١١ :١٢
ب( لوقا ٢٠ :٢٠
پ( روميان ٣ :١٣؛ تيطس ١ :٣
 .٢در مورد مقامات فرشتگان
الف( روم ٣٨ :٨
ب(  ١قرن ٢۴ :١۵
پ( افس ٢١ :١؛ ١٠ :٣؛ ١٠ :٦
ت( کولس ١٦ :١؛ ١۵ ،١٠ :٢
معلمين کاذب ،ھمه مقامات را خوار می شمارند  -چه زمينی ،چه آسمانی .اينان افرادی افسارگسيخته
اين
ِ
و ناپايبند به ايمان ھستند و مخالف مراعات اصول اخالقی بوده ،اعتقاد دارند که خدا در ھمه حال نسبت به
مسيحيان لطف دارد .اينان خود و خواسته ھای خويش را برتر از خدا ،فرشتگان ،مقامات مدنی ،و رھبران
کليسا ھا قرار می دھند.
" ٣٩ :٨بلندی و نه پستی" اين واژه ھا گويای اوج حرکات ستارگان ) (apogeeو قطعه ای از مدار
سيارات که به زمين نزديکتر می شد ) (perigeeبودند ،و در ستاره بينی ) (astrologyستارگان خدايانی
منحرف گنوستيسيزم ]فلسفۀ عرفانی[ اين واژه
ب
ِ
بوده اند که زندگی مردم را کنترل می کردند .بعدھا در مکت ِ
ھا مبدل به واژه ھای فنی در مورد قرن ھای ازلی ) ،(eonsيا رتبه ھای فرشتگان ،بين خدای قدوس و خدای
کھتری که ماديات گناه آلود را ساخته بود ،شدند.
" ھيچ آفريدۀ ديگری" اين به صورت تحت اللفظی "مخلوقی از نوع ديگر" ) (heterosاست .متن طلب
حرف اضافۀ يونانی
يونانی کوينِه  ، Koineتمايز بين
می کند اين باز اشاره ای به فرشتگان مقتدر باشد .در
ِ
ِ
) heterosيکی ديگر از نوعی متفاوت( و ) allosيکی ديگر از ھمان نوع( در حال منسوخ شدن بود ،اما اين
متن ھنوز اين تمايز را قدری نشان می دھد.
" نه  ...نه  ...قادر نخواھد بود ما را از محبت خدا  ...جدا سازد " چه گفتار عظيم و اطمينان بخشی!
آغاز اين فصل می گويد "ھيچ محکوميتی"  ،و پايان آن می گويد "ھيچ جدايی" .رستگاری ايماندار را
اول کار لبيک بگويد )ر.ک (٣١-٢١ :٣ .ھم به
ھيچکس نمی تواند از او سلب کند .اما شخص بايد ھم در ِ
طور مداوم )ر.ک .فصل ھای » .(٨-۴روح« کليد کار است ،اما پاسخ شخص ،الزم و شرط اين عھد می
باشد .توبه و ايمان الزامی ھستند )ر.ک .مرقس ١۵ :١؛ اعمال ١٩ ،١٦ :٣؛  ،(٢١ :٢٠ھمان طور که
اطاعت و استقامت الزامی می باشند!
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ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير برای راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم .شما ،کتاب مقدس ،و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

فصل  ٨چه ارتباطی با فصل  ٧دارد؟
اگر محکوميتی نيست ،گناه در زندگی ايماندار بر چه اثر می گذارد؟
آيا »روح« يا عيسی در ايمانداران ساکن می شوند )آيۀ (٩؟
گناه انسان چه تأثيری بر طبيعت داشت )آيات (٢٢-١٩؟ آيا طبيعت در آسمان جايی خواھد داشت )ر.ک.
اشعيا (١٠-٦ :١١؟
»روح« چگونه برای ما دعا می کند )آيات (٢٧-٢٦؟ آيا اين اشاره به "صحبت به زبان ھا" است؟
در اين دنيای شرير ،کتاب مقدس چطور می تواند بگويد که ھمه چيز برای خيريت در کار است )آيۀ (٢٨؟
"خيريت" را تعريف کنيد )آيۀ .(٢٩
چرا تقديس ،جزو مراحل الھياتی در آيه  ٣٠نيامده است؟
چرا گفته شده که آيات  ٣٩-٣١صحنه ای از يک دادگاه است؟
فھرستی از چھار چيزی که آيه  ٣۴در مورد عيسی اظھار می کند ،تھيه نماييد.
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رومــيــان فــصـــل ٩
تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد
UBS۴
گزينش الھی
۵-١ :٩

NKJV
رد شدن مسيح توسط
اسراييل
۵-١ :٩
رد نمودن توسط اسراييل و
مقصود خدا

١٣-٦ :٩

١٣-٦ :٩

NRSV
مسئلۀ بی ايمانی اسراييل
۵-١ :٩

TEV

JB

خدا و قوم او

امتيازات ويژۀ اسراييل

۵-١ :٩

وعدۀ خدا به اسراييل بی اثر
نگرديده است
١٣-٦ :٩

۵-١ :٩
خدا به وعدۀ خود باقی
است

٩-٦ :٩

١٣-٦ :٩

١٣-١٠ :٩
رد اسراييل و عدالت خدا
١٨-١۴ :٩

٢٩-١۴ :٩

حق خدا در انتخاب
١٨-١۴ :٩

خدا بی عدالتی نمی کند
١٨-١۴ :٩

١٨-١۴ :٩

غضب و رحمانيت خدا

غضب و رحمانيت خدا
٢٦-١٩ :٩

٢٩-١٩ :٩

٢١-١٩ :٩

٢١-١٩ :٩

٢٩-٢٢ :٩

٢۴-٢٢ :٩
ھمه چيز در عھد عتيق
پيشگويی شده است
٢٩-٢۵ :٩

٢٩-٢٦ :٩
اسراييل و انجيل

وضعيت کنونی اسراييل

۴ :١٠-٣٠ :٩

٣٣-٣٠ :٩

پارسايی راستين از طريق ايمان
است

اسراييل و انجيل

۴ :١٠-٣٠ :٩

۴ :١٠-٣٠ :٩

٣٣-٣٠ :٩

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحۀ  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف

ب تفسير برای راھنمايی در مطالعات ميباشد ،به اين معنی که شما شخصا ً مسئول ارائه تفسيرتان از
اين کتا ِ
کتاب مقدس ھستيد .ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منّور ساخته است .در امر تفسير،
شما و کتاب مقدس و روح القدس ،اولويت داريد .نبايد خود را ازين حق محروم کرده ،آنرا به يک مفّسر
واگذار کنيد.
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سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص کنيد .تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام
داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد .پاراگراف بندی ھا وحی نشده اند اما برای درک مقصود نويسندۀ
کار تفسير است ،کليدی می باشند .ھر پاراگراف صرفا ً و مطلقا ً يک موضوع دارد.
اصلی ،که قل ِ
ب ِ
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
ارتباط فصل ھای  ١١-٩با فصل ھای ٨-١
الف .در مورد رابطۀ اين واحد ادبی با فصل ھای  ٨-١دو نظريه بوده است.
عنوان کامال مجزايی است و جملۀ معترضه الھياتی محسوب می شود
.١
ِ
الف( تفاوت بسيار و عدم ارتباط منطقی بين  ٣٩ :٨و  ١ :٩وجود دارد
ب( موضوع مستقيما ً مربوط به تنش تاريخی در کليسای روم ،بين ايمانداران يھودی و
رھبری فزايندۀ غيريھوديان در کليسا
ايمانداران غيريھودی است .احتمال دارد اين در بارۀ
ِ
باشد.
پ( در مورد موعظه ھای پولس در خصوص قوم اسراييل )و شريعت( و رسالت او به غير
يھوديان )عرضۀ فيض رايگان( ،سوء تفاھم رخ داده بود و در نتيجه پولس درين بخش ،اين
مبحث را مورد بررسی قرار می دھد.
 .٢اين نقطۀ اوج و نتيجه گيری منطقی در ارائه انجيل توسط پولس می باشد
الف( پولس باب  ٨را با وعدۀ "ھيچ جدايی از محبت خدا" خاتمه می دھد .پس بی ايمانی قومی
که خدا با آنھا پيمان بسته بود ،چه می شود؟
ب( روميان  ١١-٩به پارادوکس ]ناسازگاری ظاھری[ انجيل در مورد بی ايمانی قوم اسراييل
پاسخ می دھد!
پ( پولس به بررسی ھمين يک مسئله در تمام طول نامه پرداخته است ) ر.ک١٦ ،٣ :١ .؛
٢١ :٣؛  ٣١و  ١ :۴به بعد(.
ت( پولس ادعا می کند که خدا به »کالم خود« امين است .پس وعده ھای عھد عتيق خدا به
قوم اسراييل چه می شوند؟ آيا تمامی آن عھد ھا باطل و بی اثراند؟
ب .رئوس مطالب اين واحد ادبی را به چند طريق می توان تھيه نمود
 .١به وسيلۀ کاربرد پولس از يک معترض فرضی )سخن اعتراض آميز(
الف( ٦ :٩
ب( ١۴ :٩
پ( ١٩ :٩
ت( ٣٠ :٩
ث( ١ :١١
ج( ١١ :١١
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 ٢٫روميان  ١١-٩يک واحد ادبی را تشکيل می دھد )تقسيمات باب ھا و آيات وحی نشده اند و بعد
ھا انجام گرفته اند( .اين بخش بايد به عنوان يک واحد تفسير گردد .در عين حال ،حداقل سه
موضوع مجزا در آن ديده می شوند.
الف( ) ٢٩-١ :٩تمرکز بر حاکميت خدا است(
ب( ) ٢١ :١٠-٣٠ :٩تمرکز بر مسئوليت انسان ھا است(
پ( ) ٣٢-١ :١١ھدف خدا که دربرگيرندۀ ھمه ،و ابدی و فديه دھنده است(
 .٣طبق مبحث ھا :رئوس مطالب جالب توجھی از اين بخش روميان ،در تقسيمات پاراگراف ھای
 NKJVتوسط  Thomas Nelson Publishersموجود است
الف( قوم اسراييل مسيح را رد می کند۵-١ :٩ ،
ب( قوم اسراييل ،ھدف خدا را رد می کند١٣-٦ :٩ ،
پ( قوم اسراييل عدالت و داوری خدا را رد می کند٢٩-١۴ :٩ ،
ت( وضعيت کنونی قوم اسراييل٣٣-٣٠ :٩ ،
ث( قوم اسراييل و انجيل١٣-١ :١٠ ،
قوم اسراييل انجيل را رد می کند٢١-١۴ :١٠ ،
ج(
رد قوم اسراييل ،رد تمامی آنھا نيست ١٠-١ :١١
چ(
رد شدن قوم اسراييل نھايی نيست ٣٦-١١ :١١
ح(
پ .اين بخش ،ھم فريادی دردناک از نھاد است و ھم بيان آنچه در پندار می گذرد )رئوس منطقی
مطالب( .احساسات عميق آن ،يادآور شکسته شدن قلب خدا به خاطر سرکشی اسراييل در ھوشع
 ۴-١ :١١و  ٩-٨است.
از بسياری لحاظ ،دردناک بودن و نيکويی شريعت در باب  ،٦در باب ھای  ١٠-٩نيز به طرز
مشابه آمده اند .در ھر دو قسمت ،پولس دلی خونين و شکسته داشت ازينکه شريعتی الھی ،فرجامی
نامترقبه داشته و به جای زندگی ،مرگ را با خود آورده بود!
ت .پولس با کاربرد بيش از  ٢۵نقل قول از عھد عتيق ،نشان می دھد مايل است در مورد پارادوکس
]متناقض نمای[ قوم اسراييل ،از منابع عھد عتيق و نه صرفا از تجربيات زمان خود استفاده کند ،و
مانی ابراھيم ،حتی در گذشته ،خدا را
اين کار را در باب  ۴نيز انجام داده بود .اکثريت نسل ھای جس ِ
رد کرده بودند )ر.ک .اعمال ٦؛ نحميا .(٩
ث .اين متن ،مانند افس  ،١۴-٣ :١اھداف ابدی خدا برای رستگاری کل بشر را بررسی می کند .در
ابتدا به نظر می آيد دارد می گويد خدا بعضی را انتخاب کرده و ديگران را رد کرده است
)] (Supralapsarian Calvinismپنداری که می گويد به لحاظ منطق ،حکم گزينش الھی پيش از
حکم سقوط بشر بوده است[ اما به نظر من ،موضوع افراد نيستند ،بلکه نقشۀ ابدی خدا است برای
نجات )ر.ک .پيدا ١۵ :٣؛ اعمال ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :۴؛ و .(٢٩ :١٣
»تفسير کتاب مقدس جروم«  ،جلد  ٢با عنوان »عھد جديد« ،به ويرايش جوزف آ .فيتس ماير و
ريموند ای .براون ،می گويد:
"حائز اھميت است از ابتدا بدانيم که ديدگاه پولس ،جمعی است؛ مقصود او
مسئوليت فردی نيست .اگر به نظر می رسد مبحث تقدير الھی را به پيش می کشد،
اين ھيچ ارتباطی با مقدر کردن افراد برای جالل ،ندارد) ".صفحه .(٣١٨
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بيـنـش ھــای مـتـنــی در فـصـــل ٩
الف .چه تفاوت بزرگی از لحاظ ديدگاه ،بين فصل  ٨و  ٩روی می دھد.
ب .واحد ادبی ) (١١-٩از لحاظ الھياتی به اين موارد می پردازد ) (١مبنای رستگاری (٢) ،ھدف
مقابل وفاداری يھوه ،و ) (۴اينکه فديۀ عيسی
اسراييل بی ايمان ،در
گزينش الھی (٣) ،بی وفايی قوم
ِ
ِ
شامل حال تمامی انسان ھا است.
پ .باب  ٩يکی از قوی ترين بخش ھای عھد جديد در مورد حاکميت خدا است )بخش ديگر ،افس -٣ :١
 ١۴می باشد( در حالی که باب  ١٠ارادۀ آزاد انسان را به وضوع و مکرراَ مطرح می کند )ر.ک.
آيۀ " ۴ھمه کسانی که" ؛ آيات " ١٣ ،١١ھر که"؛ آيۀ  ٢} ١٢بار{ "ھمه"( .پولس ھرگز سعی
ای در حل اين تنش الھياتی نمی کند .ھر دوی اينھا واقعيت دارند! اکثر آموزه ھای کتاب مقدس به
صورت دوگانگی ھای متناقض نما يا مناظره ای ارائه شده اند .اکثر نظام ھای الھياتی منطقی
ھستند ،ليکن با استدالل از آيات ،تنھا يک جنبۀ واقعيت کتاب مقدسی را به اثبات می رسانند .ھر دو
نظام ھای »آگوستينيانيسم و کالوينيسم« ،در مقابله با » ِسمی ِپالجيانيسم و آرمينيانيسم« ،دارای
عناصری از حقيقت و اشتباه ھستند .بھتر است تنش کتاب مقدسی بين آموزه ھا بر جا بماند ،تا آنکه
يک نظام الھياتی دگم انديش و عقالنی ،که خود را با آياتی اثبات می کند ،کتاب مقدس را به زور در
چارچوب تفسيری نظری ،محدود سازد!
ث ٣٣-٣٠ :٩ .خالصه ای از باب  ٩و مضمون باب  ١٠است.
بررسی واژه ھا و عبارات
متن ) NASBبه روز شده( ۵-١ :٩
 ١در مسيح راست می گويم  -دروغ نمی گويم  -وجدانم با من در روح القدس شھادت می دھد ،که در
قلب خود غمی بزرگ و اندوھی بی پايان دارم ٣ .زيرا آرزو می داشتم در راه برادرانم ،يعنی ھمنژادانم از
لحاظ جسم – خود من ملعون می شدم و از مسيح جدا می گرديدم ۴ .آنان اسرائيلی ھستند و فرزند خواندگی به
عنوان پسران ،متعلق به آنھاست  -نيز جالل و عھد ھا و اعطای شريعت و عبادت معبد و وعده ھا ۵ ،که
پدران به ايشان تعلق دارند ،و مسيح به لحاظ جسم از ايشان است ،او که مافوق ھمه است ،خدا که تا به ابد
متبارک است .آمين.
٢

 ٢-١ :٩آيات  ١و  ٢در زبان يونانی ،يک جمله را تشکيل می دھند .پولس دارد چند دليل ارائه می کند که
آنھا )کليسای روم( چگونه می توانند بدانند او راست می گويد (١) :اتحاد او با مسيح ،آيه  (٢) ،١وجدان او که
تحت رھبری روح القدس بود ،آيه ١؛ و ) (٣احساسات عميق او نسبت به قوم اسراييل ،آيه .٢
 " ١ :٩در مسيح راست می گويم  -دروغ نمی گويم" پولس اغلب اين جمله را به کار می برد )ر.ک ٢ .قرن
١٠ :١١؛ غال ٢٠ :١؛  ١تيمو  (٦ :٢يا مشابه آنرا در مورد خدا که شاھد اوست )ر.ک .روم ٩ :١؛  ٢قرن
٢٣ :١؛ ٣١ :١١؛ فيل ٨ :١؛  ١تسا  .(١٠ ، ۵ :٢او از اين روش برای اظھار واقعيت آموزه ھا و موعظه
ھا استفاده می کرد.
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" وجدانم" اين اشاره به حس اخالقی ايماندار که خدادای و تحت رھبری روح القدس است می باشد .در
کليدی موثق و اعتباردار ،برای ايماندار است .اين کالم خدا است ،که روح خدا آن را
منبع
يک معنا ،اين يک
ِ
ِ
برای اذھان ما قابل درک و کاربردی ساخته است )ر.ک ١ .تيمو  .(١٩ ،۵ :١مسئله موقعی بروز می کند که
ايمانداران – و نيز بی ايمانان –»کالم« و »روح« خدا را پيوسته رد کنند؛ آن موقع توجيه گناه برای شخص
آسان تر می شود )ر.ک ١ .تيمو  .(٢ :۴وجدان ھای ما می توانند توسط فرھنگ و تجربه ھا ،شرطی شوند.

"با من در روح القدس شھادت می دھد"
NKJV ،NASB
"به وسيلۀ روح القدس اين را تأييد می کند"
NRSV
"تحت حاکميت روح القدس"
TEV
"در اتحاد با روح القدس ،مرا به عھده می گيرد"
JB
پولس بر اين باور بود که از طرف مسيح فراخواندگی و حکمی خاص داشت )ر.ک .اعمال ٢٢-١ :٩؛
غال  .(١ :١او يک رسول بود و با اقتدار الھی سخن می گفت )ر.ک ١ .قرن  .(۴٠ ،٢۵ :٦او در اندوه خدا
به خاطر بی ايمانی و سرکشی ملت اسراييل ،شريک و ھمدرد بود )ر.ک .آيه  .(٢آنھا از چه مزيت ھای
بسياری برخوردار بودند )ر.ک .آيات .(۵-۴
٣ :٩
"زيرا آرزو می داشتم "...
NKJV ،NASB
NRSV
"به خاطر آنان آرزو می داشتم"
TEV
"من حاضر می بودم "...
JB
پولس احساسات چنان عميقی نسبت به قوم خود ،اسراييل ،داشت که اگر محروم شدنش باعث شامل
ساختار دستوری بسيار تأکيدی و با لحن محکمی دارد
گرديدن آنھا می شد ،او حاضر به اين امر بود .اين آيه،
ِ
)مــاضــی اسـتـمـــراری اخــبــاری ،حــاکـــی از عـمــلــی کـه بــه خــود فــاعــل بــرمـی گــردد ،ھمراه با ھر
دوی  autoو  ،egōو مـصــدر حـــال( .احساسات شديد و بار سنگين اين دعا ،مشابه با دعای شفاعتی موسی
برای قوم اسراييل گناھکار در خروج  ٣۵-٣٠ :٣٢است .معنی ای که به درستی از آن دريافت می شود ،بيان
ماضی استمراری در غال  ٢٠ :۴است .به عنوان خاص
يک خواھش است ،نه واقعيت امر .اين مشابه کاربر ِد
ِ
ذيل رجوع نماييد.
عنوان خاص :دعای شفاعت
 .Iمقدمه
الف .دعا بسيار مھم است ،زيرا عيسی نمونۀ دعا است
 .١دعای شخصی ،مرقس ٣۵ :١؛ لوقا ٢١ :٣؛ ١٢ :٦؛ ٢٩ : ٩؛ ۴٦-٢٩ : ٢٢
 .٢پاکسازی معبد ،متی ١٣ :٢١؛ مرقس ١٦ :١١؛ لوقا ۴٦ :١٩
 .٣الگوی دعا ،متی ١٣-۵ :٦؛ لوقا ۴-٢ :١١
ب .دعا اينست که باورمان را نسبت به خدای شخصی و دلسوز ،به طرزی محسوس به عمل بگذاريم
 خدايی که با ما حضور دارد و مايل و قادر به عمل برای ما و ديگران می باشدپ .خدا شخصا ً خود را محدود ساخته است تا با دعای فرزندان خود در بسياری موارد ،عمل کند
)ر.ک .يعقوب (٢ :۴
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.II

ت .ھدف عمدۀ دعا ،مشارکت و بودن با خدای يکتای تثليث است.
ث .دعا می تواند برای ھر کس و ھر چيزی باشد که به ايماندار مربوط می شود .می توانيم يکبار
دعا کنيم  -با ايمان ،يا آنکه بارھا و ھر موقع آن فکر يا دغدغه به ذھن ما برسد.
ج .دعا می تواند چند بخش داشته باشد
 .١سپاس و پرستش خدای يکتا که دارای سه شخص می باشد
 .٢تشکرات از خدا برای حضور او با ما ،مشارکت با او ،و آنچه فراھم کرده است
 .٣اعتراف به گناه کار بودن خود ،ھم در گذشته و ھم در حال حاضر
 .۴تقاضا برای نيازھا و خواسته ھامان
 .۵شفاعت ،که در آن نيازھای ديگران را به حضور »پدر« می بريم
چ .دعای شفاعت ،يک سّر است .خدا بسيار بيشتر از ما ،آنانی را که برايشان دعا می کنيم دوست
می دارد ،اما دعا ھای ما اغلب نه تنھا در خود ما ،بلکه در آنھا باعث ايجاد تغيير ،پاسخ ،يا
برآوردن نيازھايی می گردد.
مندرجات کتاب مقدسی
الف .عھد عتيق
 .١چند نمونه از دعای شفاعتی
الف( التماس ابراھيم برای سدوم ،پيدا  ٢٢ :١٨به بعد
ب( دعای موسی برای اسراييل
) (١خروج ٢٣-٢٢ :۵
) (٢خروج  ٣١ :٣٢به بعد
) (٣تثنيه ۵ :۵
) (۴تثنيه  ٢۵ ،١٨ :٩به بعد
پ( دعای سموييل برای اسراييل
) ١ (١سموييل ٩-٨ ،٦-۵ :٦
) ١ (٢سمو ٢٣-١٦ :١٢
) ١ (٣سمو ١١ :١۵
ت( داود برای فرزندش دعا کرد ٢ ،سموييل ١٨-١٦ :١٢
 ٢٫خداوند شفاعت کنندگان می خواھد ،اشعيا ١٦ :۵٩
 .٣گنا ِه دانسته و اعتراف نشده ،يا عدم تمايل به توبه ،بر دعاھای ما اثر منفی می گذارند
الف( مزمور ١٨ :٦٦
ب( امثال ٩ :٢٨
پ( اشعيا ٢-١ :۵٩؛ ٦ :٦۴
ب .عھد جديد
ت »پسر« و »روح«
ت شفاع ِ
 .١خدم ِ
الف( عيسی
) (١روميان ٣۴ :٨
) (٢عبرانيان ٢۵ :٦
) ١ (٣يوحنا ١ :٢
ب( روح القدس ،روميان ٢٦-٢٦ :٨
 .٢خدمت شفاعتی پولس
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الف( برای يھوديان دعا می کند
) (١روميان  ١ :٩به بعد
) (٢روميان ١ :١٠
ب( برای کليساھا دعا می کند
) (١روميان ٩ :١
) (٢افسسيان ١٦ :١
) (٣فيليپيان ٩ ،۴-٣ :١
) (۴کولسيان ٩ ، ٣ :١
) ١ (۵تسالونيکيان ٣-٢ :١
) ٢ (٦تسالونيکيان ١١ :١
) ٢ (٦تيموتاوس ٣ :١
) (٨فليمون ،آيه ۴
پ( پولس از کليساھا خواست برای او دعا کنند
) (١روميان ٣٠ :١۵
) ٢ (٢قرنتيان ١١ :١
) (٣افسسيان ١٩ :٦
) (۴کولسيان ٣ :۴
) ١ (۵تسالونيکيان ٢۵ :۵
) ٢ (٦تسالونيکيان ١ :٣
 .٣خدمت شفاعتی کليسا
)الف( دعا برای يکديگر
) (١افسسيان ١٨ :٦
) ١ (٢تيموتاوس ١ :٢
) (٣يعقوب ١٦ :۵
)ب( دعای درخواستی برای گروه ھای خاص
) (١دشمنان ما ،متی ۴۴ :۵
) (٢کارکنان مسيحی ،عبرانيان ١٨ :١٣
) (٣حاکمان ١ ،تيموتاوس ٢ :٢
) (۴بيماران ،يعقوب ١٦-١٣ :۵
) (۵آنانی که از ايمان برگشته اند ١ ،يوحنا ١٦ :۵
)پ( دعا برای ھمه مردم ١ ،تيموتاوس ١ :٢
شرايط جواب گرفتن برای دعا
.III
ِ
الف .رابطۀ ما با مسيح و »روح«
 ١٫در او ماندن ،يوحنا ٦ :١۵
 ٢٫در نام »او« ،يوحنا ١۴ ،١٣ :١۴؛ ١٦ :١۵؛ ٢۴-٢٣ :١٦
 ٣٫در »روح« ،افسسيان ١٨ :٦؛ يھودا ٢٠
 ۴٫مطابق ارادۀ خدا ،متی ١٠ :٦؛  ١يوحنا ٢٢ :٣؛ ١۵-١۴ :۵
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ب .محرک ھا
 ١٫از مسير خارج نشدن ،متی ٢٢ :٢١؛ يعقوب ٦-٦ :١
 ٢٫فروتنی و توبه ،لوقا ١۴-٩ :١٨
 ٣٫با نادرستی چيزی را خواستن ،يعقوب ٣ :۴
 ۴٫خودخواھی ،يعقوب ٣-٢ :۴
پ .جنبه ھای ديگر
 .١استقامت
الف( لوقا ٨-١ :١٨
ب( کولسيان ٢ :۴
پ( يعقوب ١٦ :۵
 .٢پيوسته خواستار شدن
الف( متی ٨-٦ :٦
ب( لوقا ١٣-۵ :١١
پ( يعقوب ۵ :١
 ٣٫اختالفات در منزل ١ ،پطر ٦ :٣
گناھان دانسته
 .۴آزاد شده از
ِ
الف( مزمور ١٨ :٦٦
ب( امثال ٩ :٢٨
پ( اشعيا ٢-١ :۵٩
ت( اشعيا ٦ :٦۴
 .IVنتيجه گيری از ديدگاه الھيات
الف .چه امتيازی! چه فرصتی! چه وظيفه و مسئوليتی!
ب .عيسی نمونه ما است» .روح« راھنمای ما است» .پدر« با اشتياق منتظر است.
پ .اين می تواند شما ،خانواده تان ،دوستان تان ،و جھان را تغيير دھد.

NASB
"ملعون می شدم و از مسيح جدا می گرديدم"
"از مسيح ملعون می گرديدم"
NKJV
"ملعون می شدم و از مسيح قطع می گرديدم"
NRSV
"زير لعنت خدا قرار داشتم و از مسيح جدا می بودم"
TEV
"به ميل خود محکوم شوم و از مسيح قطع گردم"
JB
معنی پايه ای "مقدس"  ،جدا شده برای خدا جھت استفادۀ او می باشد .ھمين موضوع در ارتباط با اين
واژه ھا ،در مورد "لعنت" نيز مصداق دارد .چيزی يا کسی برای خدا ،جدا کرده می شود .اين می تواند ،يک
تجربۀ مثبت )ر.ک .الو ٢٨ :٢٦؛ لوقا  (۵ :٢١يا تجربۀ منفی باشد ،که اين از متن مشخص می شود )ر.ک.
يوشع ٦-٦؛ روم .(٣ :٩
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عنوان خاص :لعـنـت )(ANATHEMA
در عبری چند کلمه برای "لعنت" وجود دارد Herem .در مورد چيزی که به خدا داده شده بود به کار می
رفت )ر.ک LXX .به عنوان اناتيما ،الو  – (٢٨ :٢٦غالبا ً در مورد تخريب و ويرانی اطالق می شد )ر.ک.
تث ٢٦ :٦؛ يوشع ١٨-١٦ :٦؛  .(١٢ :١٦اين واژه ای بود که به مفھوم "جنگ مقدس" به کار می رفت.
خدا گفت که کنعان تخريب گردد و اريحا اولين فرصت و "نوبر" بود.
در عھد جديد ،اناتيما و شکل ھای مرتبط به آن ،به چند معنی مختلف به کار رفته اند.
 ١٫به عنوان ھديه يا آنچه به خدا وقف شده است )ر.ک .لوقا (۵ :٢١
 ٢٫به عنوان سوگند برای مرگ خود )ر.ک .اعمال (١۴ :٢٣
 ٣٫لعن کردن و قسم خوردن )ر.ک .مرقس (٦١ :١۴
 .۴ورد لعنت بار نسبت به عيسی )ر.ک ١ .قرن (٣ :١٢
 ۵٫سپردن کسی با چيزی به داوری يا ھالکت توسط خدا )ر.ک .روم ٣ :٩؛  ١قرن ٢٢ :١٦؛ غال :١
.(٩-٨
شمار »عــبــارات اســمــی« ،مزايايی را با تفصيالت دقيق مشخص می کنند که خدا به قوم
 ۵-۴ :٩اين
ِ
اسراييل بخشيده بود .بی ايمانی آنھا ،با در نظر داشتن اين مزيت ھا ،بسيار بدتر جلوه می يافت .ھر که به او
بيشتر داده شود ،از او نيز بيشتر مطالبه خواھد شد )ر.ک .لوقا !(۴٨ :١٢
نام نسل ابراھيم ،طبق معاھدۀ عھد عتيق بود .نام يعقوب پس از يک مالقات پر اھميت
" ۴ :٩اسرائيلی" اين ِ
با خدا ،به اسراييل تغيير يافت )ر.ک .پيدا  .(٢٨ :٣٢اين نام ،مبدل به عنوان جمعی برای ملت يھود گشت.
ريشۀ واژه ای آن می تواند ") Elخدا( پاينده باد" باشد و در کنايه می رساند که حيله گری يعقوب پاينده
نباشد.
" فرزند خواندگی به عنوان پسران ،متعلق به آنھاست" در عھد عتيق" ،پسران" که »جــمــع« است،
معموالً به فرشتگان اطالق می شد )ر.ک .ايوب ٦ :١؛ ١ :٢؛ ٦ :٣٨؛ دان ٢۵ :٣؛ مزمور ٢٩:١؛
 ،(٦-٦ :٨٩در حاليکه »مــــفــــرد« آن اشاره داشت به:
 .١پادشاه اسراييلی )ر.ک ٢ .سمو (١۴ :٦
 ٢٫ملت )ر.ک .خروج ٢٣ ،٢٢ :۴؛ تث ١ :١۴؛ ھوشع (١ :١١
 .٣ماشيح )ر.ک .مزمور (٦ :٢
 ۴٫می تواند اشاره به انسان ھا باشد )ر.ک .تث ۵ :٣٢؛ مزمور ١۵ :٦٣؛ حز ١ :٢؛ ھوشع .١٠ :١
پيدايش  ٢ :٦مبھم است و می تواند يکی از اين ھا باشد( .در عھد جديد اشاره به کسی است که متعلق
به خانواده خدا است.
بردی پولس برای نجات ،اکثراً "فرزند خواندگی" بود ،اما پطرس و يوحنا از استعارۀ "تولد
استعارۀ کار
ِ
تازه" استفاده می کردند .ھر دوی اين استعاره ھا ،نسبت ھای خانوادگی بودند .اين استعاره ،يھودی نيست
بلکه رومی می باشد .مطابق قانون روم ،کسی را به فرزندی گرفتن کاری بسيار پرھزينه بود و انجام آن
زمان بسيار می برد .شخصی که به فرزندی پذيرفته می شد ،فرد جديدی محسوب می گرديد و ديگر کسی
نمی توانست قانوناً ،فرزند بودن را از او سلب کند ،يا پدر خواندۀ چنين کسی نمی توانست او را بکشد.
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" جالل" ريشۀ عبری آن به معنی "سنگين )گران( بودن" بود که استعاره ای برای چيزی گرانقيمت و
ارزشمند بود .در اين جا رجوع است به ) (١خدا که خود را در کوه سينا ظاھر ساخت )ر.ک .خروج :١٩
(١٩-١٨؛ يا ) (٢ابر جالل  Shekinahکه قوم اسراييل را در دورۀ سرگردانی آنھا در بيابان ھدايت می نمود
)ر.ک .خروج  .(٣٨-٣۴ :۴٠يھوه  YHWHخود را به قوم اسراييل به طرزی منحصر به فرد ظاھر ساخت.
حضور يھوه ،به عنوان »جالل او« ذکر شده است )ر.ک ١ .پاد ١١-١٠ :٨؛ حز  .(٢٨ :١به عنوان خاص
در  ٢٣ :٣رجوع کنيد.
" عھد ھا" در نسخه ھای باستانی يونانی " D ، B ، P۴٦عھد" به صورت »مــفــرد« به کار رفته است.
اما جـــمـــع دستوری آن در א  ، C ، MSSو چند ترجمۀ قديمی التين ،ولگيت و قِـبـطی ديده می شود.
 ،UBS۴ميزان صحيح بودن »جـمــع« دستوری را "ب" )تقريبا ً قاطع( می داند .اما اين »جـــمـــع« دستوری
ھرگز در عھد عتيق ديده نمی شود .چند معاھده خاص در عھد عتيق موجودند :آدم ،نوح ،ابراھيم ،موسی ،و
داوود .چون اعطای شريعت ،پس از آن ذکر شده است ،اينجا احتماالً رجوع به معاھده ابراھيم است و ھمانی
است که پولس شالوده ھمه چيز می دانست )ر.ک٢۵-١ :۴ .؛ غال  (١٦-١٦ :٣و چند بار تکرار شده است
)ر.ک .پيدا  (١٦ ،١۵ ،١٢و با يکايک پدران قوم بوده است.
عنوان خاص :عھد
مفھوم واژه  berithرا در عھد عتيق نمی توان بسادگی تعريف نمود .ھيچگونه »فـــعـــل« مرتبط به آن
در عبری وجود ندارد .تمامی سعی ھای به عمل آمده برای تعريف و مشخص ساختن ريشۀ آن ،متقاعد کننده
نبوده اند .اما از آنجا که موضوع آن مھم و محوری است ،دانشوران و محققين بر آن شده اند تا کاربرد اين
واژه را بررسی نمايند ،و از اين راه سعی خود را برای مشخص نمودن مفھومی که در استفاده دارد ،انجام
دھند.
عھد ،وسيله ای است که خدای يگانۀ حقيقی از طريق آن با انسان مخلوق خود سر و کار دارد .برای درک
مکاشفۀ کتاب مقدسی ،موضوع عھد و پيمان و توافقنامه اھميت بسيار دارد .تنش بين حاکميت خدا و ارادۀ آزاد
بشر در مفھوم عھد به وضوح ديده می شوند .بعضی عھد ھا بر مبنای شخصيت ،کارھا ،و مقاصد خدا می
باشند.
 .١خو ِد خلقت )ر.ک .پيدا (٢-١
 .٢فراخواندگی ابراھيم )ر.ک .پيدا (١٢
 ٣٫عھد با ابراھيم )ر.ک .پيدا (١۵
 ۴٫حفظ نمودن جان ،و وعده به نوح )ر.ک .پيدا (٩-٦
اما خاصيت يک عھد اين است که پاسخ و عکس العمل طلب می کند
 .١توسط ايمان بود که آدم می بايست از خدا اطاعت می کرد و از خوردن ميوۀ درختی که در وسط باغ
عدن بود خود داری می کرد )ر.ک .پيدايش (٢
 ٢٫توسط ايمان بود که ابراھيم می بايست خانوادۀ خود را ترک کرده در پی خدا می رفت و باور می
داشت در آينده خدا به او نسل ھا خواھد داد )ر.ک .پيدايش (١۵ ،١٢
 .٣توسط ايمان بود که نوح می بايست کشتی عظيمی را دور از آب بسازد و حيوانات را جمع آوری کند
)ر.ک .پيدايش .(٩-٦
 ۴٫توسط ايمان بود که موسی قوم اسراييل را از مصر بيرون آورد و دستورات مشخصی برای زندگی
مذھبی و اجتماعی به او داده شدند که ھمراه با وعده ھای برکت و لعنت بودند )ر.ک .تثنيه .(٢٨-٢٦
ھمين تنش در مورد رابطۀ خدا با بشر ،در "معاھدۀ نوين" حل و فصل شده است .اين تنش را به وضوح
می توان در مقايسۀ حزقيال  ١٨با حزقيال  ٣٦-٢٦ :٣٦ديد .آيا مبنای معاھده ،اعمال پر فيض خدا است يا
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اھداف ھر
داغ »معاھدۀ قديم« و »معاھدۀ جديد« است.
ِ
کارھای متقابل بشر که فرمان يافته است؟ اين مسئلۀ ِ
دو معاھده يکسان اند (١) :برقراری دوبارۀ مشارکتی که در پيدايش  ٣از ميان رفت و ) (٢ايجاد قومی پارسا
که شخصيت خدا را منعکس می سازند.
معاھدۀ نوين در ارمياء  ٣۴-٣١ :٣١اين تنش را برطرف می سازد ،زيرا کارھای انسان را به عنوان
وسيله برای پذيرفته شدن توسط خدا ،منتفی می کند .آن موقع احکام خدا به جای اعمال ظاھری ،خواستۀ قلب
شخص می شوند .ھدف در ايجاد يک قوم خداشناس و پارسا برجای خود ھست ،اما روش عوض می شود.
انسان ھای گناه کاربه ثبوت رسانيدند کفايت ندارند شباھت خدا در آنھا منعکس شود )ر.ک .روم .(١٨-٩ :٣
مشکل ،معاھده نبود بلکه گناھکار بودن و ضعف انسان ھا )ر.ک .روم ٦؛ غال .(٣
ھمين تنش که بين معاھده ھای غير شرطی و شرطی در عھد عتيق ھست ،در عھد جديد نيز باقی است.
نجات ،در کار تکميل شدۀ عيسی مسيح ،کامال رايگان است ،اما الزمۀ آن توبه و ايمان می باشد ) ھم در ابتدا
و ھم به طور ادامه دار( .اين موضوع ھم يک اعالم حقوقی است و ھم يک فراخوانی برای شبيه به مسيح
شدن – جمله ای است گويای پذيرفته شدن و فرمانی است برای مقدس بودن! ايمانداران به وسيلۀ کارھاشان
نجات نيافته اند ،بلکه تا آنکه اطاعت کنند )ر.ک .افس  .(١٠-٨ :٢زندگی مقدس و خداپسندانه گواه بر نجات
می شود ،نه وسيلۀ نجات.
" اعطای شريعت و عبادت معبد" اين اشاره به ) (١موسی است که شريعت را در کوه سينا دريافت کرد
)ر.ک .خروج  (٢٠-١٩و به داوود که عبادت معبد را متشکل ساخت ،يا ) (٢احتماالً »خيمۀ زمان سرگردانی
در بيابان« می تواند باشد )ر.ک .خروج  ۴٠-٢۵و الويان(.
" وعده ھا" خدا از طريق عھد عتيق برنامه ھای آينده خود را مکشوف ساخته است )ر.ک٢ :١ .؛ اعمال
٣٢ :١٣؛ تيطس ٢ :١؛ عبرانيان .(١ :١
از آنجا که »معاھده ھا« پيش از اين ذکر شده اند" ،وعده ھا" احتماالً اشاره به ماشيح است )ر.ک .آيه ،۵
به عنوان مثال پيدا ١۵ :٣؛ ١٠: ۴٩؛ تث ١٩-١٨ ،١۵ :١٨؛  ٢سمو ٦؛ مزمور ١٠ :١٦؛ ٢٢ :١١٨؛
اش ١۴ :٦؛ ٦ :٩؛ ۵-١ :١١؛ دان ٢٦ ،١٣ :٦؛ ميکا  ۵-٢ :۵الف؛ زکر ١٣-٦ :٢؛ ١٣-١٢ :٦؛
٩ :٩؛ .١٢ :١١
اين وعده ھا )معاھده ھا( ھم غير شرطی ھستند و ھم شرطی .از لحاظ کارھايی که خدا انجام می دھد،
غير شرطی ھستند )ر.ک .پيدا  ،(٢١-١٢ :١۵اما مشروط به ايمان و اطاعت انسان ھا می باشند )ر.ک .پيدا
 ٦ :١۵و روم  .(۴تنھا اسراييل بود که آنچه خدا در بارۀ خود مکشوف ساخته بود ،پيش از آمدن مسيح در
دست داشت.
" ۵ :٩پدران" اين رجوع به ابراھيم ،اسحق و يعقوب ،که پاتريارخ ھا و پدران قوم ھستند در پيدايش -١٢
 ۵٠می باشد )ر.ک .روم ٢٨ :١١؛ تث ٨ :٦؛ .(١۵ :١٠
" و مسيح به لحاظ جسم از ايشان است" رجوع اينجا به نسب نامه جسمانی ماشيح است )ر.ک– (٣ :١ .
آن شخص که »تدھين شده« بود ،و آن خادم خاص و منتخب خدا که می بايست وعده ھا و نقشه ھای خدا را به
انجام برساند) ،ر.ک.(٦ :١٠ .
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واژۀ »مسيح« ترجمۀ يونانی »تدھين شده« در زبان عبری می باشد .در عھد عتيق سه گروه رھبران ،با
روغن مخصوص و مقدس تدھين می شدند ) (١پادشاھان اسراييل (٢) ،کاھنان اعظم اسراييل ،و ) (٣انبياء
اسراييل .اين کار نشان می داد که خدا آنھا را برگزيده بود و برای خدمت خود تجھيز می نمود .عيسی ھر سه
اين مقام ھای تدھين شده را خود به انجام رسانيد )ر.ک .عبر  .(٣-٢ :١او تجلی کامل خدا است زيرا او خدا
بود که جسم پوشيد )ر.ک .اش ١۴ :٦؛ ٦ :٩؛ ميکا  ۵-٢ :۵الف؛ کولس .(٢٠-١٣ :١

NASB
NKJV
NRSV
TEV

"مسيح به لحاظ جسم ،او که مافوق ھمه است ،خدا که تا به ابد متبارک است"
"مسيح آمد  -او که مافوق ھمه است ،خدا که تا به ابد متبارک است"
"مسيح می آيد  -او که مافوق ھمه است ،خدا که تا به ابد متبارک است"
"و مسيح به عنوان انسان ،از آن نژاد است .خدا را که بر ھمه حاکم است ،تا به ابد سپاس
باد"
"مسيح آمد ،او که مافوق ھمه است – خدا که تا به ابد متبارک است"
JB
از لحاظ دستوری ،اين می تواند سرود ستايشی برای »پدر« باشد ) ، (TEVاما چارچوب متن بيشتر به
اين سوق دارد که پولس الوھيت عيسی را تأييد می کند .پولس  Theosرا در مورد عيسی معموالً به کار نمی
برد ،اما در بعضی موارد چنين اطالقی کرده است )ر.ک .اعمال ٢٨ :٢٠؛ تيطس ١٣ :٢؛ فيل .(٦ :٢
ھمگی پدران اوليۀ کليسا اين متن را در رجوع به عيسی تفسير می کردند.
عيسی پسر باشد .در
" او که مافوق ھمه است" اين ھمچنين می تواند عبارت توصيفی برای خدای پدر يا
ِ
آن ،پرتوی از سخن عيسی در متی  ١٩ :٢٨و گفتار پولس در کولس  ٢٠-١۵ :١ھست .چنين عبارت پرشکوه
و ملوکانه ای ،اوج جھالت قوم اسراييل را به خاطر رد کردن عيسی ناصری نمايان می ساخت.
" تا به ابد" اين به طور تحت اللفظی ،عبارت و اصطالح يونانی " تا ادوار" است )ر.ک .لوقا ٣٣ :١؛
روم ٢۵ :١؛ ٣٦ :١١؛ غال ۵ :١؛  ١تيمو  .(١٦ :١اين يکی از چند عبارات مربوطه است )" (١تا
دورۀ" )ر.ک .متی } ١٩ :٢١مرقس {١۴ :١١؛ لوقا ۵۵ :١؛ يوحنا  ۵ :٦و ۵٨؛ ٣۵ :٨؛ ٣۴ :١٢؛
٨ :١٣؛ ١٦ :١۴؛  ٢قرن  (٩ :٩يا )" (٢از دورۀ ادوار" )ر.ک .افس  .(٢١ :٣به نظر نمی رسد برای "تا
مجازی
به ابد" ،ھيچ تمايزی بين اين اصطالحات وجود داشته باشد .احتمال دارد واژۀ "ادوار" ،در مفھوم
ِ
ساختار دستوری معلمين يھود که "جمع ملوکانه" خوانده می شد» ،جـمـع« باشد يا می تواند رجوعی به
موضوع چندين "ادوار" طبق مفھوم يھودی "دورۀ معصوميت"" ،دورۀ گناه"" ،دورۀ آينده" يا "دورۀ نيکی
مطلق" باشد.
" آمين" به عنوان خاص در  ٢۵ :١رجوع نماييد.
متن ) NASBبه روز شده(١٣-٦ :٩ :
 ٦اما آنطور نيست که کالم خدا به انجام نرسيده باشد .زيرا کسانی که از نسل اسرائيل ھستند ،ھمه ،قوم
اسرائيل نيستند ٦ ،و چون نسل ابراھيم اند ،ھمه فرزندان نيستند ،اما" :ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺤﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ٨ ".به اين معنی که فرزندان جسم آنانی نيستند که فرزندان خدا باشند ،بلکه فرزندان آن وعده،
١٠
کالم وعده" :در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ،و ﺳﺎرا ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ آورد"
نسل محسوب می گردند ٩ .زيرا اينست ِ
و نه تنھا اين ،بلکه ربکا نيز بود ،زمانی که فرزندان توأم را از يک شخص ،يعنی از پدر ما اسحق ،باردار
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شد؛  ١١چون گرچه ھنوز فرزندان توأم متولد نشده بودند و ھيچ کاری را ،نيک يا بد ،انجام نداده بودند – تا
مقصود خدا مطابق انتخاب او برجا بماند – نه به خاطر اعمال ،بلکه به خاطر او که فرا می خواند  ١٢ -به آن
زن گفته شد" ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ١٣ ".ھمانطور که نوشته شده است" ،ﯾﻌﻘﻮب را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ از ﻋﯿﺴﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدم".
ت عھد عتيق اشاره می کند .وعده ھای خدا
" ٦ :٩کالم خدا" اين عبارت در اين متن به وعده ھای معاھدا ِ
يقين ھستند )ر.ک .اعد ١٩ :٢٣؛ اش ٨ :۴٠؛ ١١ :۵۵؛ .(٢١ :۵٩

،NRSV ،NASB
"به انجام نرسيده باشد"
JB ،TEV
"بی اثر بوده است"
NKJV
اين واژۀ ) (ekpiptōدر »ترجمۀ ھفتاد« چند بار برای چيزی )ر.ک .اش  (١٣ :٦يا شخصی )ر.ک .اش
 (١٢ :١۴به کار برده شده است که در حال افتادن ھستند .در اينجا به صورت »مـتـعـدی کـامـل اخـبــاری«
ت بودن را با اثرات پايدار می رساند )که نفی شده است( .به يادداشت فوق در مورد يقين بودن
است ،که حال ِ
کالم خدا مراجعه نماييد.

"زيرا کسانی که از نسل اسرائيل ھستند ،ھمه ،قوم اسرائيل نيستند"
NASB
"زيرا کسانی که از »اسرائيل« ھستند ،ھمه قوم اسرائيل نيستند"
NKJV
"زيرا نه ھمه اسرائيلی ھا به قوم اسرائيل تعلق دارند"
NRSV
"زيرا نه ھمه قوم اسرائيل ،قوم خدا ھستند"
TEV
"زيرا نه ھمه آنھا که از نسل اسرائيل ھستند ،قوم اسرائيل می باشند"
JB
معنی اين پارادوکس و »گفتار متناقض نما« ،با معانی مختلف کلمۀ "اسرائيل" در کتاب مقدس ارتباط دارد
) (١اسرائيل ،به معنی نسل ھای يعقوب )ر.ک .پيدا (٣٢-٢٢ :٣٢؛ ) (٢اسرائيل ،به معنی قوم برگزيدۀ خدا
)ر.ک ،(TEV .يا ) (٣اسرائيل روحانی  -اسرائيل به معنی کليسا) ،ر.ک .غال ١٦ :٦؛  ١پطر  ٨ :٢و ٩؛
مکا  (٦ :١در تقابل با آنانی است که از نسل اسرائيل ھستند )ر.ک .آيات  .(٦-٣تنھا برخی از فرزندان
ابراھيم ،فرزندان وعده بودند )ر.ک آيۀ  .(٦حتی يھوديان ،ھرگز آن رابطۀ مطلوب را با خدا ،صرفا ً بر پايۀ
اصل و نسب شان نداشتند )ر.ک .آيه  ،(٦بلکه اين بر پايۀ ايمان آنھا بوده است )ر.ک٢٩-٢٨ :٢ .؛  ١ :۴به
بعد؛ يو۵٩-٣١ :٨؛ غال ٩-٦ :٣؛  .(٢٣ :۴آن باقيماندۀ ايماندار بودند که وعدۀ خدا را دريافت می کردند
و با ايمان در آنھا سلوک می نمودند )ر.ک٢٦ :٩ .؛ .(۵ :١١
آيۀ  ، ٦شماری از اعتراضات انگار شده را آغاز می کند )ر.ک ١۴ :٩ .و  ١٩و ٣٠؛  .(١ :١١اين در
دستوری اعتراض آميز پولس است .طرز بيان مذکور ،واقعيت را از طريق يک معترض فرضی
ب
ادامۀ قال ِ
ِ
می رساند )ر.ک .مال ] ٦ ، ٦ ، ٢ :١دو بار[  ١٣ ، ١٢ ،؛ ] ١٦ ، ١۴ :٢دو بار[ ؛ .(١۴ ، ١٣ ، ٦ :٣
 ٦ :٩نيمۀ دوم اين آيه ،نقل قولی از پيدايش فصل  ، ٢١قسمت آخر آيه  ١٢است .ھمۀ فرزندان ابراھيم ،در
معاھدۀ خدا فرزندان وعده نبودند )ر.ک .پيدا ٣-١ :١٢؛ ١١-١ :١۵؛ ٢١-١ :١٦؛ ١۵-١ :١٨؛ غال :۴
 .(٢٣اين تمايز بين اسمائيل و اسحق را در آيات  ،٩-٨و بين يعقوب و عيسو را در آيات  ١١-١٠نشان می
دھد.
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 ٨ :٩در اينجا پولس از واژه "جسم" برای رجوع به اصل و ن َسب قومی استفاده کرده است )ر.ک٣ :١ .؛
١ :۴؛  ٣ :٩و  .(۵او تفاوت ميان فرزندانی که از نسل ابراھيم ھستند )يھوديان در  (٣ :٩و فرزندان
روحانی )فرزندان وعده( ابراھيم را مطرح می سازد )کسانی که توسط ايمان ،به ماشيح موعو ِد خدا توکل می
ِ
بشر فديه شده  -آمده است.
با
تقابل
در
کرده
سقوط
بشر
١١
۴
:
٨
در
که
نيست
تفاوتی
ھمان
اين
کنند(.
ِ
 ٩ :٩اين نقل قولی از پيدايش  ١٠ :١٨و  ١۴است .فرزند وعده ،يا ھمان )"ذريت"( ،از نسل سارا بوسيله
خاص وعدۀ خدا به ابراھيم
پيشقدم شدن خدا می آيد .اين نھايتا ً به زاده شدن ماشيح می انجامد .اسحق ،تحقق
ِ
بود که سيزده سال پيش از آن در پيدايش  ٣-١ :١٢وعده داده شده بود.
 ١٠ :٩ھمسران ابراھيم و اسحق و يعقوب ،نازا بودند و نمی تواند باردار شوند .بچه دار نشدن آنھا ،يکی از
راه ھای الھی بود تا نشان دھد او در کنترل وعده ھای معاھده ،و سلسه اجداد ماشيح است.
راه ديگر آن بود که سلسلۀ
راستين اجداد ماشيح ،ھرگز از نسل پسران اول پاتريارخ ھا ]پدران اعظم قوم
ِ
اسرائيل[ نبودند )که فرھنگ اين را ايجاب می کرد( .کليد ،گزينۀ خدا است )ر.ک .آيات .(١٢-١١
 ١٢-١١ :٩آيات  ١٢-١١در يونانی يک جمله ھستند .اين شرح از پيدايش  ٣۴-١٩ :٢۵برگرفته شده است.
از اين نمونه استفاده شده تا ثابت گردد که آنچه مطرح است گزينۀ خدا است )ر.ک .آيۀ  ،(١٦نه ) (١اصل و
نسب انسانی يا ) (٢شايستگی يا دستاورد ھای افراد )ر.ک .آيه  .(١٦اين مفھوم اصلی انجيل و پيمان جديد
است )ر.ک .ارميا ٣۴-٣١ :٣١؛ حزقيال  .(٣٦-٢٢ :٣٦اما بايد بياد داشت که مقصود از آنچه خدا انتخاب
کرده بود اين نبود که عده ای محروم گردند ،بلکه تا شامل گردند! ماشيح از ذريت برگزيده ای زاده می شود،
اما برای ھمگان خواھد آمد )آنانی که ايمان بياورند ،ر.ک٢٩-٣٨ :٢ .؛ ٢۵-٢٢ ، ٣ :۴؛ فصل .(١٠
" ١١ :٩مقصود" اين واژه مرکب  proبه عالوه  tithēmiاست ،که چند مفھوم دارد.
 .١در روميان ٢۵ :٣
الف .ارائه به عموم
ب .ھديه برای فرونشاندن غضب خدا
 .٢برنامه ريزی پيشاپيش
الف .توسط پولس ،روميان ١٣ :١
ب .توسط خدا ،افسسيان ٩ :١
قالب »اســم« برای ) ،(prosthesisدر اين متن ،به معنی "قراردادن در برابر چيزی" است
 ١٫در مورد نان تقديس شده در معبد به کار برده شده است ،متی ۴ :١٢؛ مرقس ٢٦ :٢؛ لوقا ۴ :٦
 .٢در مورد مقصود خدا  -که از قبل مقدر شده و فديه کننده می باشد ،به کار رفته است ،روم ٨ ٢ :٨؛
١١ :٩؛ افس ١١ ،۵ :١؛ ١٠ :٣؛  ٢تيمو ٩ :١؛ ١٠ :٣
پولس از چند واژۀ مرکب با »حرف اضافه« ) proپيش( در فصل  ٨و  ٩روميان و فصل  ١افسسيان
استفاده کرده است
) proginōskō .١از پيش می شناخت( ،روم ٢٩ :٨
) proorizō .٢از پيش طراحی کردن( ،روم ) ٢٩ :٨افس ) ٣٠ ،(١١ ،۵ :١افس (٩ :١
) prosthesis .٣ھدف تعيين شده از پيش( ،روم ١١ :٩
) proetoimazō .۴پيشاپيش آماده کردن( ،روم ٢٣ :٩
) prolegō .۵در پيش گفته شده( ،روم ٢٩ :٩
) proelpizō .٦از پيش اميد داشته شده( ،افس ١٢ :١
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 ١٢ :٩اين نقل قولی است از پيشگويی در پيدا  ٢٣ :٢۵راجع به عيسو و يعقوب .حاکی از اين است که ربکا
)رفقه( و يعقوب مطابق پيشگويی عمل کردند و بخاطر نفع شخصی نبوده است که برای دريافت برکت از
اسحق با نيرنگ عمل کردند!
" ١٣ :٩اما از عيسو متنفر بودم" اين نقل قولی از مالکی  ٣-٢ :١است" .نفرت" ،يک اصطالح مقايسه ای
در زبان عبری است .معنی آن در انگليسی سخت و ناگوار می نمايد ،اما اين آيات را مقايسه نماييد :پيدا :٢٩
٣٣-٣١؛ تث ١۵ :٢١؛ متی ٣٨-٣٦ :١٠؛ لو ٢٦ :١۴؛ و يو  .٢۵ :١٢واژه ھای "محبت" و "نفرت"
که در اينجا خصايل انسانی را به غير از انسان نسبت می دھند ] [anthropomorphic termsارتباطی با احساس
خدا نسبت به اين اشخاص ندارند ،بلکه مربوط اند به سرسپردگی خدا به نسل ھايی که ماشيح از آنھا زاده می
پسر وعده بود .عيسو ،در مالکی
شد و ھمچنين به وعدۀ آمدن ماشيح .يعقوب مطابق پيشگويی پيدا ِ ،٢٣ :٢۵
 ،٣-٢ :١اشاره به ملت ادوم )نسل ھای عيسو( بود.
متن ) NASBبه روز شده(١٨-١۴ :٩ :
 ١۴پس چه بگوييم؟ در خدا که ھيچ بی انصافی نيست – آيا ھست؟ ھرگز چنين مباد!  ١۵زيرا »او« به
موسی می فرمايد" ،رﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او رﺣﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او ﺷﻔﻘﺖ دارم ١٦ ".بنابراين به آن که اراده ميکند يا به آنکه می دود بستگی ندارد ،بلکه به خدا که رحم
می کند ١٦ .زيرا کالم خدا به فرعون می گويد " :بھمين منظور ترا برانگيختم ،تا در تو قدرت خود را نشان
دھم ،و اسم من در سراسر جھان اعالم گردد ١٨ ".بنابراين »او« نسبت به ھر که بخواھد رحم می کند ،و ھر
که را بخواھد سختدل می سازد.
ب »سخن اعتراض آميز« استفاده می کند )ر.ک۵ :٣ .؛
" ١۴ :٩پس چه بگوييم" پولس معموالً از اين قال ِ
١ :۴؛ ١ :٦؛ ٦ :٦؛ ٣١ :٨؛ .(٣٠ ،١٩ ،١۴ :٩
" در خدا که ھيچ بی انصافی نيست – آيا ھست" اگر حاکميت خداست که مقدر می سازد ،چطور ممکن
راز گزينش ] [electionاست .در اين مضمون ،تأکيد
است خدا بشر را مسئول بشناسد )ر.ک .آيه (١٩؟ اين ِ
اصلی بر اينست که خدا می تواند نسبت به بشر ھر چه بخواھد انجام دھد )نسبت به انسان ھای سرکش( ،ليکن
خدا حاکميت خود را با رحم کردن نشان می دھد ،نه با زور و قدرت بالفطره.
اين را نيز بايد ياد آور شد که آنچه خدا در حاکميت خود انتخاب می کند بر مبنای پيشدانی خدا از کارھا و
گزينه ھای بشر نيست .اگر چنين بود ،نھايتا ً گزينه ھا و کارھا و شايستگی ھای افراد ،مبنای گزينه ھای الھی
می شدند )ر.ک .آيه ١٦؛  ١پطر  .(٢ :١در وراء اين مطلب ،ديدگاه سنتی يھودی است که معتقد به موفقيت
و کاميابی پارسايان می باشند )ر.ک .تث ٢٨-٢٦؛ ايوب و مزمور  .(٦٣اما خدا اراده کرده است به وسيلۀ
ايمان ،افراد نااليق را برکت دھد )نه به وسيلۀ کارھا ،ر.ک .(٨ :۵ .خدا عارف بر ھمه چيز است ،اما اراده
پاسخ
کرده است تا گزينه ھای خود را در اين دو چارچوب محدود سازد (١) :رحم کردن و ) (٢وعده.
ِ
انسان ،الزمه کار ھست ،اما در مرحلۀ بعد از گزينش الھی صورت می گيرد ،و تأييدی است از انتخاب الھی
که زندگی را دگرگون می سازد و افراد را برمی گزيند.
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" ھرگز چنين مباد" اين »قـالـب تـمـنـايــی« نادری است که پولس اغلب از آن برای نفی کردن قطعی
استفاده می کرد – و معموالً در جواب سئواالت اعتراض کنندۀ فرضی او بود )ر.ک٣١ ،٦ ،۴ :٣ .؛ ،٢ :٦
١۵؛ ١٣ ،٦ :٦؛  ١١ ،١ :١١نيز  ١قرن ١۵ :٦؛ غال ١٦ :٢؛ ٢١ :٣؛ .(١۴ :٦
 ١۵ :٩اين نقل قولی از خروج  ١٩ :٣٣است .خدا مختار است تا مطابق مقاصد خود برای فديه و رستگاری
بشر عمل کند .حتی موسی شايستۀ برکت خدا نبود )ر.ک .خروج  .(٢٠ :٣٣او مرتکب قتل شده بود )ر.ک.
خروج  .(١۵-١١ :٢کليد در اينست که گزينش ھای الھی در چارچوب رحم کردن انجام می گيرند )ر.ک.
آيات ٢٣-١٨ ،١٦؛ .(٣٢ ،٣١ ،٣٠ :١١
" ١٦-١۵ :٩رحم" اين واژۀ يونانی ) ،eleosر.ک .آيات ٢٣ ،١٨ ،١٦ ،١۵؛  (٣٢ ،٣١ ،٣٠ :١١در
ترجمۀ ھفتاد ) (LXXبرای ترجمۀ واژه خاص عبری  hesedبه کار گرفته شده است )بياد داشته باشيد که
نگارندگان عھد جديد ،تفکر عبرانی داشتند و به زبان عامی يونانی می نگاشتند( ،و اين واژه به معنای
"وفاداری پا برجا و ھمراه با عھد" بود .رحم خدا و گزينش او ،از لحاظ دستوری جمع و شراکتی می باشند
)يھوديان ]اسحق[ ،نه اعراب ]اسماعيل[؛ اسراييل ]يعقوب[ ،نه ادوم ]عيسو[ ،بلکه يھوديان ايماندار و
غيريھوديان ايماندار ،ر.ک .آيه  (٢۴و به صورت فردی نيز می باشند .اين واقعيت ،يکی از کليدھا برای
ِ
گشودن راز آموزۀ تقدير ] [predestinationمی باشد )رستگاری جھانی( .کليد ديگر در مضمون فصل ھای
ت تغييرناپذير خدا است – رحم ،نه کارھای انسان )٢٣ ،١٨ ،١٦ ،١۵ :٩؛ ،٣١ ،٣٠ :١١
 ،١١-٩شخصي ِ
 .(٣٢رحم الھی از طريق برگزيدن ،نھايتا ً مشمول ھمه آنانی می گردد که به مسيح ايمان می آورند .اين يک،
در ايمان را به روی ھمه می گشايد )ر.ک.(١٩-١٨ :۵ .
ِ
قول جھانی و پر قدرتی از خروج  ١٦ :٩می باشد؛ آيۀ  ١٨نتيجه گيری از نقل قول
 ١٨-١٦ :٩آيۀ  ١٦نقل ِ
مذکور است .در خروج ٣٢ ،١۵ :٨؛  ٣۴ :٩گفته شده که فرعون قلب خود را سخت نمود .در خروج :۴
٢١؛ ٣ :٦؛ ١٢ :٩؛ ٢٦ ،٢٠ :١٠؛  ١٠ :١١آمده که خدا قلب او را سخت نمود .از اين نمونه برای
نشان دادن حاکميت خدا استفاده می گردد )ر.ک .آيه  .(١٨فرعون در برابر تصميمات خود مسئول شناخته می
شود .خدا از شخصيت فرعون که متکبر و گستاخ و لجوج بود به منظور انجام ارادۀ خود برای قوم اسراييل
استفاده می نمايد )ر.ک .آيۀ .(١٨
نيز توجه داشته باشيد ھدف از کارھايی که خدا نسبت به فرعون انجام داد ،رستگار ساختن بود؛ و آن
اعمال ھمه را در بر می گرفت .مقصود از کارھای او اينھا بودند:
 .١تا قدرت خدا را آشکار سازند )در تضاد با خدايان مصری که نيروھای طبيعت و حيوانات را می
پرستيدند ،ھمانطور که پيدايش فصل  ١به خدايان کيھانی بابلی ھا چنان می کند(
 .٢تا خدا را به مصر مکشوف سازند  -و تلويحا ً به تمامی جھان )ر.ک .آيه .(١٦
تفکر غربی )آمريکايی( فرد را خيلی بزرگ می کند ،اما تفکر شرقی متمرکز بر نيازھای گروه به طور
اسراييل بی ايمان
جھان نيازمند آشکار سازد .خدا با قوم
جمعی است .خدا از فرعون استفاده کرد تا خود را به
ِ
ِ
نيز ھمين کار را خواھد کرد )ر.ک .فصل  .(١١در اين چارچوب ،حقوق فرد ،تحت الشعاع نيازھای جمعی
قرار می گيرد .نمونه ھای جمعی عھد عتيق را نيز در نظر داشته باشيد:
 .١اولين فرزندان ايوب در نتيجه آنچه شيطان به خدا گفت ،جان دادند )ر.ک .ايوب (٢-١
 .٢سربازان اسراييل بخاطر گناه آخان ھالک شدند )ر.ک .يوشع (٦
 ٣٫فرزند اول داوود با بتشبع ،بخاطر گناه داوود مرد )ر.ک ٢ .سمو .(١۵ :١٢
ھمۀ ما تحت تأثير انتخاب ھا و تصميمات ديگران قرار می گيريم .اين حالت مشارکتی بودن را می توان
در عھد جديد در روميان  ٢١-١٢ :۵مشاھده نمود.
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متن ) NASBبه روز شده(٢٦-١٩ :٩ :
 ١٩آن موقع به من خواھيد گفت" :چرا »او« ھنوز ايراد می گيرد؟ زيرا چه کسی می تواند با ارادۀ »او«
مقاومت کند؟"  ٢٠نخير ،ای انسان ،تو کيستی که به خدا جواب می دھی؟ مصنوع که نمی آيد از صانع خود
بپرسد "چرا مرا به اين شکل ساختی" – آيا می پرسد؟  ٢١يا کوزه گر در مورد سفال حق ندارد از ھمان
توده ،يک ظرف را برای مصرف عالی و ديگری را برای مصرف معمولی بسازد؟  ٢٢چه می شود اگر خدا،
بردباری فراوان ،متحمل ظروف
با اينکه مايل است غضب خود را نشان دھد و قدرت خود را بشناساند ،با
ِ
غضب شده باشد که برای ھالکت آماده گرديده اند ٢٣ .و »او« چنين کرد تا فراوانی جالل خود را به ظروف
رحمت بشناساند ،که پيشاپيش برای جالل آماده کرده است ٢۴ .حتی ما ،که »او« نيز فراخواند ،نه صرفا ً از
ميان يھوديان ،بلکه از ميان غيريھوديان نيز ٢۵ .چنانکه او در ھوشع نيز می فرمايد" :آﻧﺎن را ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ» ،ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ" – و او را ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻧﺒﻮد" ،ﻣﺤﺒﻮب" ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ" ٢٦ ".و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ":ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ" در آﻧﺠﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﺪای زﻧﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ".
" ١٩ :٩چه کسی می تواند با ارادۀ »او« مقاومت کند" اين يک »مـتـعــدی کـامـل اخـبــاری« است ،که
واقعيتی اثبات شده را با نتايج مداوم تأکيد می نمود ) ٢توا ٦ :٢٠؛ ايوب ١٢ :٩؛ مز ٦ :١٣۵؛ دان :۴
 .(٣۵گفتار اعتراض آميز ادامه می يابد .از لحاظ منطقی ،پی گيری گفتار اعتراض آميز پولس ،بھترين راه
برای تھيه رئوس مطالب و درک تفکر پولس است .به پيشگفتار فصل» ،ب  «١رجوع نماييد .خواست و
ارادۀ خدا بايد در دو سطح ديده شود .اول ،برنامه ھای رستگار کننده او برای تمامی انسان ھا است که در اثر
گناه سقوط کرده اند )ر.ک .پيدا  .(١۵ :٣انتخاب ھای فردی مردم ،ھيچ اثری بر روی اين برنامه ھا و نقشه
ھا ندارند .اما در سطحی ديگر ،خدا اراده کرده است تا از دستياری انسان استفاده نمايد )ر.ک .خروج -٦ :٣
 .(٩خدا افراد را برمی گزيند تا نقشه ھای او را به انجام برسانند )ھم به طرزی مثبت ،مانند موسی ،و ھم به
طرز منفی ،مانند فرعون(.
 ٢١-٢٠ :٩اين تشبيه ادبی از اشعياء ١٦ :٢٩؛ ١٣-٩ :۴۵؛  ٨ :٦۴و ارميا  ١٢-١ :١٨گرفته شده است.
استعارۀ  YHWHبه عنوان کوزه گر ،اغلب در مورد خدا به عنوان آفريننده به کار می رفت ،با در نظر
داشتن اينکه انسان از خاک ساخته شده است )ر.ک .پيدا  .(٦ :٢پولس ،با مطرح ساختن سه سئوال ديگر،
سئوال اول در آيۀ  ٢٠و سئوال سوم
نکتۀ مورد بحث خود را در مورد حاکميت خدا به ثبوت می رساند ،که دو
ِ
ب منفی
ت خدا در گزينش موسی و انتخا ِ
ب مثب ِ
در آيه  ٢١آمده اند .سئوال آخر بازگشتی است به مقايسۀ انتخا ِ
گزينش فرعون .چنين مقابلۀ تضادھا را می توان در موارد ذيل مشاھده نمود (١) :اسحق و اسماييل،
او در
ِ
در آيات ٩-٨؛ ) (٢يعقوب و عيسو در آيات ١٢-١٠؛ و ) (٣ملت اسراييل و ملت ادوم در آيۀ  .١٣ھمين
قياس ،بسط بيشتری يافته است تا مسئلۀ آن زمان پولس را در مورد يھوديان ايماندار و بی ايمان نشان دھد.
پذيرش ايمانداران غيريھودی نمودار شده است )آيات  ٢٩-٢۴و !(٣٣-٣٠
گزينش مثبت الھی ،نھايتا ً در
ِ
" ٢٢ :٩اگر" اين قسمتی از يک »جملۀ شرطی نوع اول« می باشد که از ديدگاه نويسنده ،واقعيت فرض
شده است ،ليکن از لحاظ دستوری نيمه تمام است .آيات  ٢۴-٢٢در يونانی يک جمله ھستند .آيه  ٢٢شخصيت
رستگار کنندۀ خدا را نشان می دھد .خدا ،خدای عدالت است .ھمه انسان ھا روزی برای اعمالشان به خدا
جوابگو خواھند بود .اما در عين حال او خدای رحيم است .ھمه انسان ھا استحقاق دارند ھالک گردند )ر.ک.
 .(٢١ :٣-١٨ :١عدالت ،خبر خوش نيست! شخصيت خدا اصوالً رحم کننده است ،نه غضب کننده )ر.ک.
تث ١٠-٩ :۵؛ ٩ :٦؛ ھو  .(٩-٨ :١١انتخاب ھای او برای رستگار ساختن است )ر.ک .حز .(٣٣-٢٢ :٣٦
او نسبت به بشر گناھکار بردبار است )ر.ک .حز  .(١٨او حتی از شرير برای اھداف نجات بخش خود
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استفاده می برد! )برای نمونه :شيطان ،فرعون ،جادوگر اِن ُدر ،آشور ،نبوکرنصر ،کوروش ،و در فصل ،١١
اسراييل بی ايمان(!

"مايل است غضب خود را نشان دھد"
NASB
"می خواھد غضب خود را نشان دھد"
NKJV
"خواھان نشان دادن غضب خود است"
NRSV
"می خواست غضب خود را نشان دھد"
TEV
"آماده است تا غضب خود را نشان دھد"
JB
خدا غضب خود را نمايان می کند تا قدرت خود )ر.ک .آيه  (٢٢و دولتمندی جاللش را بشناساند )ر.ک .آيه
 .(٢٣اعمال خدا ھميشه به منظور رستگار کردن می باشند )به غير از  ،Gehennaکه محل نھايی است برای
ايمانی سرسختانه و گناه(.
ساختن بی
انزوا و جدا
ِ
ِ
" ظروف غضب" اين واژه ،استعارۀ ِگل سفال را از آيات  ٢٠و  ٢١ادامه می دھد .اين اشاره مشخصا ً به
افراد بی ايمان است که خدا از آنھا برای پيشبرد نقشۀ خود برای رستگاری استفاده می کند.

"آماده گرديده اند"
NKJV ،NASB
"ساخته شده اند"
NRSV
"محکوم به سرنوشت بد شده اند"
TEV
"برای آن مقصود ساخته شده اند"
NJB
اين وجه »وصـفــ ِی غـيـرمـسـتـقـيـم کـامـــل« است .در نسخه ھای پاپيروس ،واژه مذکور در مورد چيزی
ايمانی توأم با نافرمانی،
کامل خود تھيه گرديده است .بی
ت
کاربرده شده است که برای رسيدن به سرنوش ِ
ِ
ِ
روزی داوری خواھد شد و سزايش را خواھد ديد .اما ارادۀ خدا اين است که از بی ايمانان برای انجام اھداف
گسترده تر خود که شامل ھمگان و برای رستگاری شان ھستند ،استفاده نمايد.
در بررسی واژه گان ،ام.آر .وينسنت می گويد "نه اينکه توسط خدا برای ھالکت ساخته و تجھيز شده
باشند ،بلکه در مفھوم صفت ،رسيده و آمادۀ ھالکت ھستند ،و وجه وصفی ،حالت کنونی را می رساند که از
پيش شکل يافته است ،اما ھيچ اشاره ای نمی کند که چگونه شکل يافته است" )صفحه .(٦١٦
" ھالکت" به عنوان خاص در  ٣ :٣رجوع نماييد.
" ٢٣ :٩که پيشاپيش برای جالل آماده کرده است" ھمين واقعيت در روميان  ٣٠-٢٩ :٨و افسسيان  ۴ :١و
بيان حاکميت خدا در عھد جديد است .بحثی در اين نمی تواند باشد
 ١١اظھار شده است .اين باب ،قوی ترين ِ
که خدا کنترل تمامی آفرينش و رستگاری را در دست دارد! ھرگز نبايد اھميت اين واقعيت عظيم را کاھش
داد يا آن را در لفافه بيان کرد .در عين حال بايد در نظر داشته باشيم که خدا ،معاھده را به عنوان وسيلۀ
برقراری ارتباط با انسان – که به شباھت او ساخته شده – انتخاب نمود .يقينا ً درست است که برخی معاھدات
در عھد عتيق ،مانند پيدا  ١٦-٨ :٩و  ،٢١-١٢ :١۵بال شرط ھستند و ھيچگونه بستگی به پاسخ بشر ندارند،
اما شماری از پيمان ھای ديگر ،مشروط برعمل متقابل و پاسخ انسان می باشند )مانند باغ عدن ،نوح ،موسی و
داوود( .خدا برای خلقت خود نقشۀ رستگاری دارد و ھيچ انسانی نمی تواند تغييری در اين نقشه بدھد .خدا
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اراده نموده است به افراد اجازه دھد در نقشه ھای او سھم خود را اجرا کنند .اين فرصت برای شرکت داشتن،
تنش الھياتی است بين حاکميت خدا )روميان  (٩و ارادۀ آزاد بشر )روميان .(١٠
مناسب نيست يکی از موضوع ھای مورد تأکيد کتاب مقدس را گلچين کنيم و موضوع ديگری را ناديده
بگيريم .ميان آموزه ھا تنش و کشمکش وجود دارد ،زيرا شرقی ھا واقعيت را در قالب دوگانگی پرتنش و
ديالکتيکی بيان می کنند .آموزه ھا بايد در مقايسه با آموزه ھای ديگر در نظر گرفته شوند .حقيقت ،متشکل از
حقيقت ھايی است که مانند تکه ھای
موزاييک ھنری ،در کنار ھم قرار می گيرند و يک تصوير را به وجود
ِ
می آورند.
يقينا ً اينجا سّری وجود دارد! پولس نتيجه گيری منطقی نمی کند که )آيۀ  (٢٢بی ايمانان برای غضب
) (kataptizōو )آيۀ  (٢٣ايمانداران برای جالل آماده شده باشند ) .(proetoimazōآيا انتخابی که خدا انجام
می دھد تنھا عامل است ،يا انتخاب خدا بر مبنای رحم او به ھمگان است ،اما بعضی ھديۀ او را رد می کنند؟
آيا انسان کنترلی يا نقشی برای آيندۀ خود دارد )ر.ک(٢١ :١٠ - ٣٠ :٩ .؟ مبالغه ھايی در ھر دو نظريه ھا
وجود دارد )آگوستين – پالجيوس( .به عقيدۀ من موضوع معاھده ،اين دو مسير را به ھم می پيوندد  -با تأکيد
بر خدا .انسان ،تنھا می تواند در برابر آنچه خدا آغاز می کند و برای آن پيشقدم می شود ،پاسخ دھد )به طور
مثال يوحنا  ۴۴ :٦و  .(٦۵از ديدگاه من ،شخصيت خدا مستبد و دمدمی مزاج نيست ،بلکه رحم کننده است .او
ت ياری دراز می کند
به ھر يک از مخلوقات بشری و ھوشيار خود که در شباھت به او ساخته شده اند ،دس ِ
)ر.ک .پيدا  .(٢٦ ،٢٦ :١من با اين متن در تقال ھستم .بسيار قدرتمند است ،اما در عين حال بد و خوب را
کامالً مشخص می سازد .تمرکز آن بی ايمانی يھوديان است ،که منجر شده است درھای پذيرش به سوی
غيريھوديان باز شوند )فصل  !(١١اما اين تنھا يک متن در مورد شخصيت خدا نيست!
" جالل" به يادداشت در  ٢٣ :٣رجوع نماييد.
 ٢۴ :٩اين آيه نشان می دھد دريافت کنندگان وعدۀ خدا صرفا ً يھودی نژادان نمی باشند .خدا بر پايۀ گزينش
خود به انسان ھا رحم کرده است .وعدۀ پيدايش  ١۵ :٣در ارتباط با تمامی بشر است )زيرا تا فصل ١٢
يھوديان ھنوز وجود نداشتند( .فراخوانی ابراھيم در ارتباط با ھمگی بشر بود – پيدايش  .٣ :١٢فراخواندگی
اسراييل به عنوان قلمرو ملوکانه کاھنان در ارتباط به ھمگی بشر بود )ر.ک .خروج  !(٦-۵ :١٩اين سّر
خداست که زمانی مخفی بود ،اما اکنون کامالً عيان شده است )ر.ک .افس ١٣ :٣ – ١١ :٢؛ غال ٢٨ :٣؛
کولس .(١١ :٣
نمونه ھايی برای گفتار پولس در آيه  ٢۴را می توان در يک سری نقل قول از عھد عتيق مشاھده نمود
)آيات .(٢٩-٢۵
 ١٫آيه  ،٢۵ھوشع ٢٣ :٢
 ٢٫آيه  ،٢٦ھوشع  ١٠ :١ب
 ٣٫آيه  ،٢٦اشعيا  ٢٢ :١٠و/يا ھوشع  ١٠ :١الف
 ۴٫آيه  ،٢٨اشعيا ٢٣ :١٠
 ۵٫آيه  ،٢٩اشعيا ٩ :١
 ٢٦-٢۵ :٩در چارچوب متن ،اين آيات از »ترجمۀ ھفتاد« ) (LXXھوشع ) ٢٣ :٢با بعضی تعديالت( و از
 ١٠ :١می باشند  -در جايی که به »ده قوم شمالی« اشاره می کرد  -اما اينجا پولس در مورد غيريھوديان
صحبت می کند .اين روش معمول کاربرد عھد عتيق توسط نگارندگان عھد جديد بود .کليسا از ديدگاه آنان،
تحقق وعده ھايی بود که به قوم اسراييل داده شده بودند )ر.ک ٢ .قرن ١٦ :٦؛ تيطس ١۴ :٢؛  ١پطر :٢
 .(٩-۵در اين مورد ،آيات کتاب ھوشع ،اشاره به قوم بی وفای اسراييل داشتند .اگر خدا می توانست »ده قوم
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شمالی« بت پرست را به سوی خود بازگرداند ،پولس اين را گواه بر محبت و عفو الھی می دانست که يک
ِ
روز حتی شامل بی ايمانا ِن بت پرست )غيريھوديان( می گرديد.

متن ) NASBبه روز شده(٢٩-٢٧ :٩ :

 ٢٧اشعياء در بارۀ اسراييل ندا در می دھد که" :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎر ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛  ٢٨زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﺟﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ آورد ٢٩ ".و ھمانطور که اشعياء پيشگويی نمود" :اﮔﺮ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺒﺎﯾﻮت« ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳُﺪوم ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻏَﻤﻮرَه ﻣﯽ ﮔﺸﺘﯿﻢ".

٢٧ :٩
،NKJV ،NASB
"حتی اگر"
NJB ،NRSV
"اگر چه"
TEV
اين »جملۀ شرطی نوع سوم« است ) eanبه اضافۀ »وجــه الـتـزامــی«( که عمل بالقوه را می رسانـد.
متن دريافتی«
 ٢٨-٢٧ :٩اين ِ
نقل غير دقيقی از »ترجمۀ ھفتاد« ) (LXXاز اشعياء  ٢٣-٢٢ :١٠استِ » .
] ،[Textus Receptusيک عبارت پايانی از »ترجمه ھفتاد« را از اشعياء  ٢٣ :١٠به آن اضافه کرده است.
اما آن ،در نسخه ھای باستانی يونانی  ، P ۴٦א  A ،و  Bنيامده است ،و نشان می دھد که بعدھا توسط يک
نسخه بردار اضافه گرديده است UBS۴ .احتمال حذف بودن آن را "يقين" محسوب می کند.
پرشمار وعدۀ خدا به ابراھيم است )ر.ک.
نتايج
" ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ درﯾﺎ" اين بخشی از گفتار استعاره ای در مورد
ِ
ِ
پيدا ۵ :١۵؛ ١٦ :٢٢؛ .(۴ :٢٦
ب انبيای عھ ِد عتيق ،کاربرد
 " ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ" عبارت "باقيماندگان" در کت ِ
بسيار دارد و در رجوع به تبعيد برده شدگان قوم اسراييل است که قرار بود خدا به سرزمين وعده بازشان
آورد .وقتی پولس اين واژه را ذکر می کند ،منظورش يھوديانی است که رابطه شان با خدا بر اساس ايمان بود
و/يا آنانی که خبر خوش انجيل را شنيدند و بوسيلۀ ايمان به مسيح لبيک گفتند.
حتی در ميان اسراييليانی که با خدا عھد بسته بودند ،جدايی روحانی رخ داد – تنھا بعضی رابطۀ صحيح
با خدا داشتند .برگزيده شدن قوم اسراييل ،باعث نشد تا ديگر نيازی به لبيک ھر فرد از روی ايمان نباشد
)ر.ک .اشعياء .(٢٠-١٦ :١
پولس از عبارتی در عھد عتيق استفاده می کند که ابتدا به تبعيد برده شدگان يھود اطالق می شده ،و تنھا
شمار اندکی از آنان به فلسطين بازگشتند .او اين عبارت را در رجوع به کسانی استفاده کرده است که انجيل
را شنيدند ،اما بسياری از آنان ايمان نياوردند و مسيح را نپذيرفتند .از آنانی که در قرن اول )يھودی و
غيريھود( اين را شنيدند ،صرفاً درص ِد کمی پيام انجيل را پذيرفتند .پولس افرادی را که ايمان آوردند
»باقيماندگان« خطاب می کند.
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عنوان خاص :باقيماندگان ،سه مفھوم
مکرر کتب انبياء است )بيشتر در کتب انبياء قرن
موضوع "باقيماندگان با وفا" در عھد عتيق ،مضمون
ِ
ھشتم و ارميا( .اين به سه مفھوم به کار رفته است:
 ١٫آنانی که از »تبعيد« جان سالم به در بردند )به عنوان مثال ،اش ٢٣-٢٠ :١٠؛ ٦-۴ :١٦؛ :٣٦
٣٢-٣١؛ ارم ١۵ :۴٢و ١٩؛ ٢٨ ،١۴ ،١٢ :۴۴؛ عاموس (٨ :١
 .٢آنانی که به ] YHWHيھوه[ وفادار بمانند )به عنوان مثال ،اش ۵-١ :۴؛ ١٦ ،١١ :١١؛ ۵ :٢٨؛
يوييل ٣٢ :٢؛ عاموس ١۵-١۴ :۵؛ ميکاه ١٣-١٢ :٢؛ ٦-٦ :۴؛ ٩-٦ :۵؛ (٢٠-١٨ :٦
 .٣آنانی که در آخرت ،در زندگی نو و آفرينش نو سھيم ھستند )به عنوان مثال عاموس (١۵-١١ :٩
در اين متن خدا صرفا ً برخی )وفاداران غيور( از باقيماندگان را )آنانی که از تبعيد جان سالم به در برده
اند( انتخاب می کند تا به سرزمين يھودا بازگردند .چنانکه پيشتر در اين فصل ديديم ،مضمون ھايی از تاريخ
اسراييل ،بار ديگر رخ می دھند )آيه  .(٦خدا دارد تعداد را کاھش می دھد تا بتواند قدرت ،تأمين ،و محبت
خود را نشان دھد )به عنوان مثال ،جدعون ،داو .(٦-٦
 ٢٩ :٩اين نقلی از  LXXاز اشعياء  ٩ :١است ،که گناه کار بودن ملت اسراييل را تقبيح می نمايد.
 " ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺒﺎﯾﻮت" اين عنوانی در عھد عتيق برای ] YAWHيھوه[ بود و معموالً »خداوند لشکرھا«
ترجمه شده است )ر.ک .يعقوب  .(۴ :۵به اقتضای متن ،اين يا رجوع به خدا در مفھومی ارتشی بوده است –
"سردار لشکر آسمان" )ر.ک .يوشع  ،(١۵-١٣ :۵يا به معنای رياست امور بوده است که در چارچوب باور
مردمان بابل به چند خدايی و به ستارگان ،در ارتباط با اجرام آسمانی بوده است – "خداوند اجرام آسمانی".
ستارگان آفريده شده اند و خدايان نيستند؛ ستارگان در کنترل امور نمی باشند و تأثيری بر رويداد ھا ندارند
)ر.ک .پيدا ١٦ :١؛ مز ٣ :٨؛ ۴ :١۴٦؛ اش .(٢٦ :۴٠

NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"اگر  ...نسلی برای ما باقی نمی گذاشت"
"اگر  ...ذريتی برای ما باقی نمی گذاشت"
"اگر بازماندگانی باقی نمی گذاشت"
"برای ما تعدادی نسل باقی نمی گذاشت"
"برای ما عدۀ کمی بازمانده باقی نمی گذاشت"

در متن عبری اشعياء " ٩ :١باقيماندگان" آمده است اما ترجمۀ ھفتاد آن را "ذريت" ترجمه کرده است
) .(NKJVدر داوری خدا از اسراييل ،جان افراد ذيل ھميشه حفظ می شد (١) :باقيماندگان ايماندار يا )(٢
آنانی که مسيح از نسل آنھا آمد .خدا جان عدۀ کمی را حفظ نمود تا بسياری را ياری دھد.
" سدوم  ...غموره" آيه  ٢٨مربوط به داوری خدا بود .اين آيات خصوصا ً در مورد دو شھر بی دين
ھستند که خدا آنھا را در پيدا  ٢٦-٢۴ :١٩نابود ساخت ،اما نام آنھا کنايه ای از داوری خدا شد )ر.ک .تث :٢٩
٣۴؛ اش ١٩ :١٣؛ ارم ١٦ :٢٠؛ ١٨ :۴٩؛ ۴٠ :۵٠؛ عاموس .(١١ :۴
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متن ) NASBبه روز شده(٣٣-٣٠ :٩ :
 ٣٠پس چه گوييم؟ که غيريھوديان که در پی پارسايی نبودند ،پارسايی را به دست آوردند ،يعنی آن
ت پارسايی بودند ،به آن شريعت دست
پارسايی که توسط ايمان است؛  ٣١ا ّما قوم اسراييل ،که در پی شريع ِ
نيافتند ٣٢ .چرا؟ زيرا آن را با ايمان پيگيری نکردند ،بلکه انگار که از طريق اعمال می بود .آنھا از سنگِ
لغزش ،لغزش خوردند ٣٣ ،ھمانطور که نوشته شده است "ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،در ﺻﻬﯿﻮن ﺳﻨﮓ ﻟﻐﺰش دﻫﻨﺪه و ﺻﺨﺮۀ
ﺳﻘﻮط دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﻬﻢ؛ و آن ﮐﻪ ﺑﻪ »او« اﯾﻤﺎن آورد ،ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ".
 ٣١-٣٠ :٩اين فرجام غير منتظرۀ اھداف خدا در گزينش است .آيات  ٣٣-٣٠چکيدۀ فصل  ٩و پيشگفتار
ايمانداران غيريھودی با خدا صلح می يابند ،اما نه ھمۀ يھود!
فصل  ١٠می باشند.
ِ
خدا با تمامی بشر از طريق معاھده عمل می کند .اوست که ھميشه پيشقدم می شود و شرايط را تعيين می
کند .اشخاص بايد متقابالً توبه کنند ،ايمان بياورند ،اطاعت کنند و با استقامت به پيش روند .آيا نجات انسان
بوسيلۀ ) (١حاکميت خداست يا ) (٢رحم خدا از طريق ايمان به کار تمام شدۀ ماشيح يا ) (٣به وسيلۀ عمل
شخص از روی ايمان؟ بلی!
راجع به "در پی بودن" به يادداشت در  ١٩ :١۴مراجعه نماييد.
" پارسايی" به عنوان خاص در  ١٦ :١رجوع نماييد.
" ٣٢ :٩از طريق اعمال" » شريعت« ] [of the lawدر »متن دريافتی  «Textus Receptusاضافه
گرديده است .اين را بعد ھا يک نسخه بردار اضافه کرده است .پولس اين عبارت »اعمال شريعت« را غالبا ً
به کار می برد )ر.ک ٢٠ :٣ .و ٢٨؛ غال ١٦ :٢؛  .(١٠ ، ۵ ، ٢ :٣اما نسخه ھای خطی باستانی يونانی
* ،P۴٦א  F ، B ، A ،و  Gاين واژه را در اين آيه حذف کرده اند .نسخۀ  UBS۴صحيح بودن متن کوتاه
تر را با احتمال "ب" )تقريبا ً قطعی( ارزيابی می کند.
کليد پارسايی الھی ،اعمال انسانی نيست بلکه شخصيت و ھديۀ خدا توسط مسيح است .برای انسان
گناھکار ،دستيابی به پارسايی امری محال است ،ليکن اين يک ھديه است که بوسيلۀ ايمان به مسيح مجانا ً ارائه
شده است )ر.ک .(٣١-٢١ :٣ .اما ھديه خدا را بايد پذيرفت )ر.ک .آيه ٣٣؛ يوحنا ١٢ :١؛ ١٦ :٣؛ روم :۴
يھوديان صميمی ومذھبی و پيرو
 ١به بعد؛ ١٣-٩ :١٠؛ افس  .(٩-٨ :٢اين ھمان واقعيتی است که
ِ
اخالقيات )و تمامی شريعت گرايان( ،متوجه آن نمی گردند!
جرج الدون لـَـد در کتاب خود » الھيات عھد جديد« نکتۀ مھمی را مطرح می کند:
"آموزۀ پولس در مورد شريعت ،اغلب با رويکردی از ديدگاه تجربۀ تاريخی است – و آن يا
دينی يھودی است ،يا تجربۀ تاريخی يک يھودی عادی قرن
تجربۀ تاريخی خو ِد پولس به عنوان عا ِلم
ِ
اول که تحت شريعت بوده است .اما ،پندار پولس را نبايد اذعان زندگينامۀ روحانی او تلقی کرد ،يا
قرن اول ،بلکه به عنوان تفسير الھياتی توسط يک متفکر مسيحی،
شرحی از شريعت گرايی
فريسيان ِ
ِ
در مورد دو طريقۀ پارسايی :شريعت گرايی و ايمان) ".ص (۴٩۵
 ٣٣ :٩اين از اشعياء  ١٦ :٢٨با الحاق با  ١۴ :٨برگرفته شده است.
"بنگريد ،در صھيون سنگی می نھم ١٦ :٢٨ "،الف
"لغزش دھنده و يک صخرۀ سقوط دھنده"  ١۴ :٨ب
"و آن که به »او« ايمان آورد نا اميد نخواھد شد" ١٦ :٢٨ب
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با الحاق اين دو آيه به اين صورت )روش عالِمين يھود( او مفھوم اشعياء  ١٦ :٢٨را از مثبت به منفی تبديل
می کند .پولس ،عھد عتيق را برای منظورات خود تعديل می کند.
 .١از متون ترجمه شده ،بعضی را انتخاب می کند ) ،MT ،LLXيا ترجمۀ خود او(
 .٢اشارات را تغيير می دھد )از تبعيد به غير يھوديان(
 .٣متن ھا را با يکديگر ملحق می سازد
 .۴عناوين و ضمير ھا را تغيير می دھد ،پس يھوه  YHWHبه عيسی اطالق می شود
 " آن که به »او« ايمان آورد نا اميد نخواھد شد " اين از اشعياء ١٦ :٢٨ب برگرفته شده است.
ھمچنين در روم  ١١ :١٠نقل قول شده است و مشابه با يوئيل  ٣٢ :٢است که در روم  ١٣ :١٠نقل قول شده
است .کلي ِد رستگاری ،ھر دو آنھاست ) (١ھدف )سنگ زاويه( و ) (٢اينکه فرد ،شخصا ً بپذيرد )به او ايمان
بياورد( .به عنوان خاص" :باور" در  ۵ :۴مراجعه نماييد.
" سنگ" در اصل اين عنوانی برای خدا بود )ر.ک .مزمور ۴٦ ،٣١ ،٢-١ :١٨؛ تث ١٨ :٣٢؛ ١
سمو ٢ :٢؛ مزمور ١ :٢٨؛ ٣ :٣١؛ ٩ :۴٢؛ ٣ :٦١؛  ،(٣۵ :٦٨اما مبدل به عنوانی برای ماشيح
گرديد )ر.ک .پيدا ٢۴ :۴٩؛ مزمور ٢٢ :١١٨؛ اش ١۴ :٨؛ ١٦ :٢٨؛ دان ۴۵-۴۴ ،٣۵-٣۴ :٢؛ متی
 .(۴۴-۴٢ :٢١موضوع کليدی وعدۀ خدا در معاھدۀ او )ماشيح( مورد سوء تفاھم قرار گرفت و مردود گرديد
)ر.ک ١ .قرن  .(٢٣ :١يھوديان نه تنھا برداشت نادرستی از ھدف ماشيح داشتند ،بلکه الزام ھای پايه ای
معاھدۀ خدا را نيز اشتباه متوجه شده بودند .مسيح برای يھوديان علتی برای لغزش شد )ر.ک .اش ١۴ :٨؛
لوقا  ،(٣۴ :٢اما برای ايمانداران ،ھم يھودی و ھم غيريھودی ،او سنگ شالوده گرديد )ر.ک .اش ١٦ :٢٨؛
 ١پطر .(١٠-٦ :٢
عنوان خاص :سنگ زاويه
 .Iکاربردھای عھد عتيق
مفھوم يک سنگ ،به عنوان شيئی محکم و پردوام که شالودۀ مناسبی ايجاد می کرد در توصيف يھوه
الف.
ِ
 YHWHبه کار می رفت )ر.ک .مزمور .(١ :١٨
ب .بعد اين تبديل به عنوانی برای ماشيح گرديد )ر.ک .پيدا ٢۴ :۴٩؛ مزمور ٢٢ :١١٨؛ اش :٢٨
.(١٦
معنی حکمی از يھوه  YHWHشد که توسط ماشيح بوده است )ر.ک .اش :٨
پ .با گذشت زمان ،به
ِ
١۴؛ دان ٣۵-٣۴ :٢؛ .(۴۵-۴۴
ت .اين عبارت تبديل به استعاره ای از ساختمان شد.
 .١سنگ شالوده ،آن که اول نھاده می شد ،پا برجا بود و زاويه ھا را برای بقيۀ ساختمان تعيين می
کرد و به آن "سنگ زاويه" می گفتند
 ٢٫اين می توانست نيز اشاره به آخرين سنگی باشد که در جايش نھاده می شد ،و ديوارھا را با ھم
نگاه می دارد )ر.ک .زکريا ٦ :۴؛ افس  ،(٢١ ، ٢٠ :٢با عنوان "سنگ باال ]سنگ قرنيز[" از
اصل عبری ) rushبه عبارت ديگر ،سر(
طاق درگاه است و سنگينی تمام ديوار
سر طاق" باشد ،که در وسط
ِ
 .٣می توانست اشاره به "سنگِ ِ
روی آن قرار می گيرد
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 .IIکاربردھای عھد جديد
الف .عيسی ،مزمور  ١١٨را چند بار در اشاره به خود نقل قول کرد )ر.ک .متی ۴٦-۴١ :٢١؛ مرقس
١١-١٠ :١٢؛ لوقا (١٦ :٢٠
اسراييل بی ايمان و سرکش را
ب .پولس مزمور  ١١٨را در اين به کار می برد که يھوه  ،YHWHقوم
ِ
رد نموده است )ر.ک(٣٣ :٩ .
پ .پولس از مفھوم "سنگِ باال" در افس  ، ٢٢-٢٠ :٢در اشاره به مسيح استفاده می کند
ت .پطرس از اين مفھوم در مورد عيسی در  ١پطر  ١٠-١ :٢استفاده می کند .عيسی ،سنگِ زاويه است
و ايمانداران سنگ ھای زنده می باشند )به عبارت ديگر ،ايمانداران به عنوان معبدھا ،ر.ک ١ .قرن
 ،(١٩ :٦که بر »او« ساخته شده اند )عيسی معبد نوين است ،ر.ک .مرقس ۵٨ :١۴؛ متی ٦ :١٢؛
يوحنا .(٢٠-١٩ :٢
يھوديان با رد کردن عيسی به عنوان ماشيح ،شالودۀ اميد خود را رد کردند
 .IIIاظھارات الھياتی
الف .يھوه  YHWHبه داوود/سليمان اجازه داد تا معبد را بسازند .او به آنھا فرمود که اگر به معاھده
پايبند بمانند ،او آنھا را برکت خواھد داد و با آنھا خواھد بود ،اما اگر چنين نکنند ،معبد خراب خواھد
شد )ر.ک ١ .پاد !(٩-١ :٩
ت عالِمين يھود ،متمرکز بر قالب ھا و مراسم بود و جنبه شخصی ايمان را ناديده می گرفت
ب .يھودي ِ
)اين در مورد ھمگی آنھا نيست؛ عا ِلمين يھودی خداشناس ھم بوده اند( .خدا خواستار رابطۀ روزانه
و شخصی و خداپسندانه با کسانی است که به شباھت »او« آفريده شده اند )ر.ک .پيدا .(٢٦-٢٦ :١
در لوقا  ١٨-١٦ :٢٠کلمات ترسناکی در بارۀ داوری آمده است.
پ .عيسی گفت که معب ِد يھود ،در حکم بدن جسمانی او است .اين موضوع ،شخصی بودن را ادامه و
بسط می دھد .ايمان به عيسی به عنوان ماشيح ،کليد رابطه با يھوه  YHWHاست.
ت .مقصود از رستگاری اين است که شباھت خدا را در انسان ھا ،به وضع اصلی و اوليۀ آن بازگرداند،
تا آنکه مشارکت با خدا ممکن گردد .ھدف مسيحيت اين است که اکنون شخص شبيه به مسيح باشد.
ايمانداران بايد مبدل به سنگ ھای زنده ای گردند که بر مسيح ،و مطابق نمونۀ او ساخته شده اند
)معبد نوين(.
ث .عيسی شالودۀ ايمان ما است و "سنگ باالی" ايمان ما است )به عبارت ديگر ،الف و يا( .اما در
عين حال سنگ لغزش و صخرۀ سقوط دھنده است .اگر»او« را نپذيريم ،ھمه چيز را از دست داده
ايم .در اين مورد ھيچ گزينۀ ديگری وجود ندارد!
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ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير ،جھت راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم .شما و کتاب مقدس و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
 ١٫فصل ) ٩تعيين سرنوشت از ازل( چگونه با فصل ) ١٠ارادۀ آزاد انسان( مرتبط است؟
 ٢٫مضمون اصلی فصل  ٢٩-١ :٩چيست؟
 .٣آيا خدا عھد خود را با قوم اسراييل نقض کرده است؟
 ۴٫مزايايی را که ملت اسراييل از آنھا برخوردار بود فھرست وار بنويسيد ).(۵-۴ :٩
 .۵آيا رابطه يکايک قوم اسراييل با خدا درست بود؟ به چه دليل ،يا چرا اينطور نبود )(٦ :٩؟
 .٦اگر انسان به زور مجبور شده است ارادۀ خدا را انجام می دھد ،آيا از لحاظ اخالقی مسئول است؟
 .٧چگونه »رحم کردن  «mercyکلي ِد »تعيين سرنوشت از ازل«  predestinationمی باشد )ر.ک،١۵ .
٢٣ ،١٨ ،١٦؛ (٣٢-٣٠ :١١؟
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رومــيـــان فـصـــــل ١٠
تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد
UBS۴
قوم اسراييل و انجيل

NKJV

NRSV

TEV

JB

قوم اسرايی به انجيل نياز
دارد

پارسايی راستين به وسيلۀ ايمان
است

قوم اسراييل و انجيل

قوم اسراييل نمی بيند که
اين خدا است که قدوس
است

۴ :١٠-٣٠ :٩

۴ :١٠-٣٠ :٩

۴ :١٠-٣٠ :٩

١٣-١ :١٠

۴-١ :١٠
نجات برای ھمگان است

نجات برای ھمگان است
١٣-۵ :١٠

١٣-۵ :١٠

١٣-۵ :١٠
قوم اسراييل انجيل را رد
می کند

٢١-١۴ :١٠

٢١-١۴ :١٠

قوم اسراييل مسئول قصورھای
خود است

١٣-۵ :١٠
شھادت موسی

١٧-١۴ :١٠

١٧-١۴ :١٠

١٧-١۴ :١٠

٢١-١٨ :١٠

٢١-١٨ :١٠

٢١-١٨ :١٠

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحۀ  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب تفسير برای راھنمايی در مطالعات ميباشد ،به اين معنی که شما شخصا ً مسئول ارائه تفسيرتان از
اين کتا ِ
کتاب مقدس ھستيد .ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منّور ساخته است .در امر تفسير،
شما و کتاب مقدس و روح القدس ،اولويت داريد .نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر
واگذار کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص کنيد .تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام
داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد .پاراگراف بندی ھا وحی نشده اند اما برای درک مقصود نويسندۀ
کار تفسير است ،کليدی می باشند .ھر پاراگراف صرفا ً و مطلقا ً يک موضوع دارد.
اصلی ،که قل ِ
ب ِ
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
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بيـنـش ھــای مـتـنــی
الف .توجه اصلی فصل  ١٠بر روی فرصت ھای قوم اسراييل است تا در برابر ھديۀ پر فيض و نجات
بخش يھوه ] ،[YHWHلبيک بگويد .فصل  ٩اين بحث را مطرح ساخت که منظور خدا از گزينش
يھود ،گزينش جھان بود ،اما يھوديان حاضر نشدند گزينۀ »او« را بپذيرند )به عبارت ديگر ،اطاعت
از معاھده(.
ب .پولس به نقل از عھد عتيق ادامه می دھد تا استدالل خود را در حقانيت انجيل به ثبات برساند .اين
مشخصۀ موعظه ھای رسوالن در کتاب اعمال است ،که به عنوان ) kerygmaبه عبارت ديگر ،آنچه
اعالم شد( شناخته شده اند .منظور از  kerygmaموعظه ھای کليسای اوليه در اعالم اصول
مسيحيت می باشد .به عنوان خاص  kerygmaدر  ٢ :١رجوع نماييد.
پ .واقعيت ھای محوری  ۴ :١٠ – ٣٠ :٩بدين ترتيب اند:
 .١غير يھوديان توسط ايمان به مسيح از نيکی مطلق خدا بھره مند ھستند
مطلق خدا را ندارند زيرا به مسيح ايمان نياورده اند
نيکی
 .٢يھوديان،
ِ
ِ
 .٣شريعت نمی توانست نيکی مطلق را به کسی بدھد .آن ھديۀ خدا بوسيلۀ ايمان به مسيح بود و نمی
شد آنرا با کارھای انسانی کسب کرد )ر.ک(٣١-٢١ :٣ .
ت .بروس ُکرلی و کرتيس وان در کتاب » راھنمای مطالعاتی تفسيری ،روميان« چاپ زان ِدر َون،
صفحات  ،١١٦-١١۵رئوس مطالب مفيدی را از گناھان يھوديان نگاشته اند.
 .١غرور دينی ٢ :١٠ ،الف
 ٢٫نابينايی روحانی ٢ :١٠ ،ب ٣ ،الف
 .٣خود پارسا انگاری ٣ :١٠ ،ب
 .۴گردنکشی نامطيعانه ۴ :١٠ ،الف
آنان نظرات خوبی را راجع به فصل  ١٠در خاتمۀ فصل  ٩يادآور می شوند" :گزينش الھی،
ھنگام موعظۀ صليب صورت می گيرد )ر.ک ١ .تسا  ،(١٠-۴ :١و اين نکته روشن می سازد چرا
ت نامه ھای پولس در خصوص بشارت جھانی ،پس از استدالل و دفاع کالسيک از
چشمگيرترين آيا ِ
حاکميت الھی ) (٢٩-٦ :٩مطرح شده اند ) .(٢١-١ :١٠واالترين دستور برای موعظۀ انجيل ،اين
آگاھی است که با اينکار ،خدا وفادارانه مقصود خود را برای گزينش توسط مسيح ،انجام می دھد".
)ص .(١١۴
بررسی واژه ھا و عبارات
متن ) NASBبه روز شده( ۴-١ :١٠
 ١ای برادران ،خواستۀ قلبی من و دعايم به خدا برای آنان ،جھت نجات آنھاست .زيرا در مورد آنان
شھادت می دھم که برای خدا غيرت دارند ،اما نه از روی معرفت ٣ .زيرا با نا آگاھی دربارۀ پارسائی خدا و
ت شريعت
از آنرو که در پی اثبات پارسائی خود بودند ،خود را تابع پارسائی خدا نساختند ۴ .زيرا مسيح ،غاي ِ
است ،جھت ھر کس که ايمان آورد.
٢
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" ١ :١٠برادران" پولس اغلب از اين واژه در معرفی يک موضوع جديد استفاده می کند) .ر.ک ١٣ :١ .؛
 ١ :٧و ۴؛ (١٢ :٨
 " خواستۀ قلبی من و دعايم به خدا برای آنان ،جھت نجات آنھاست" پولس ايمان داشت يھوديان می توانند
نجات يابند و اينکه دعاھای او برای آنان مؤثر بود .اين نقطۀ مقابل وغيرمنتظره ای در برابر موضوع
»سرنوشت« است! به عنوان خاص »دعای شفاعت« در  ٣ :٩رجوع نماييد.
يکی از نسـخـه ھای خـطــی يونانـی ،عـبـارت متـفـاوت » بــرای آنـــان " را دارد .نسخۀ دريافتی
]» [Textus Receptusبرای اسراييل« را جايگزين آن کرده است .اما شواھ ِد نسخه ھای خطی ،عبارت
»برای آنان« را ترجيح می دھد )متون خطی * ،MSS P۴٦א  UBS۴ .(G ، F ، D* ، C ، B ،برای آن
درجۀ "الف" )قطعی( را قائل می شود.
" ٢ :١٠برای خدا غيرت دارند" صميميت و اشتياق کافی نيستند )ر.ک .آيات  .(۴-٣پولس اين را به خوبی
می دانست )ر.ک .اعمال  ١ :٩؛ غال  ١۴ :١؛ فيل ! (٦ :٣
 " ٣-٢ :١٠اما نه از روی معرفت .زيرا با نا آگاھی دربارۀ پارسائی خدا" واژۀ »معرفت« ) knowآيۀ
بودن مژدۀ انجيل را درک نمی
 (epiginōskō ،٢می تواند دو کاربرد داشته باشد (١) :يھوديان رايگان
ِ
کردند )مفھوم يونانی واژۀ ” (“know؛ يا ) (٢يھوديان با خدا رابطۀ ايمان نداشتند )مفھوم عبری ”، (“know
ياز پاسخ دادن به خدا ،بی اطالع نبودند )آيات ،١٨ ،١٦
ر.ک .پيدايش  ١ :۴؛ ارمياء  .(۵ :١يھوديان از ن ِ
 ،(١٩اما آنان اعمال انسانی را جانشين ايمان ساخته بودند که منجر به غرور ،خودبينی ،و راه ندادن گروھھای
خاصی به حلقۀ خود ] [exclucivismمی شد! )آيۀ  ٣الف(
 " ٣ :١٠پارسائی خدا" در چارچوب فصل ھای  ،١١-٩اين عبارت در مورد جايگاه پسنديدۀ انسان در
برابر خدا ،که خدا برايش قائل شده و به او بخشيده است می باشد )روميان  ،(۴و اين تنھا بخاطر رحم الھی،
کار تکميل شدۀ مسيح ،دعوت محبتانۀ روح القدس و لبيک توبه کارانه و پر ايمان انسان ،و اطاعت و استقامت
مداوم اوست.
يقينا ً می توان درک کرد چطور يھوديان درک اشتباھی از نيکی مطلق خدا داشتند .عھد عتيق ،اطاعت
از شريعت را تأکيد می کرد )ر.ک .تث  .(٢۵-٢۴ ، ١٧ ، ٣ :٦ – ٢٨ :۴آنچه از درک اش غافل ماندند،
شرايط الزم ديگر يعنی ايمان و توبه بوند که به ھمان اندازه اھميت داشتند )ر.ک .تث  ٣٠ – ٢٩ :۵؛ .(۵ :٦
کتاب تثنيه صريحا ً می گويد که خدا از جانب قوم اسرائيل وکالتا ً عمل نمود ،نه بخاطر پارسائی آنھا ،بلکه به
خاطر سيرت خويش )ر.ک ٢٧ ،٢۴ ،١٣ ،٧ ،٦ :٩ .؛ ٢٢ – ١٢ :١٠؛ حز  .(٣٨ – ٢٢ :٣٦حتی سلب
مالکيت منطقه از کنعانی ھا به اين دليل نبود که قوم اسرائيل پارسا بودند ،بلکه به خاطر گناھان خود کنعانی ھا
بود )ر.ک ٦-۴ :٩ .؛ پيدا  .(١٦ :١۵به عنوان خاص در  ١٧ :١رجوع کنيد.
" خود را تابع پارسائی خدا نساختند" فــعــل اينجا »گــذشــتــۀ غـيــرمـعـيــن اخــبـــاری
غـيـرمـسـتـقـيـم« است ،اما به عنوان »وجــــه مـيـانــه انـعــکـاســـی« ترجمه شده است ]گويای عمل توسط
فاعل است که به خود او منعکس می گردد[ )ر.ک .کتاب مقدس ترجمۀ  .(TEVنقش »وجــه مـجـھــول« در
زبان »کوينۀ« يونانی  ،جايگزين »وجـــه مـيــانـــه« شده است .متن ،مشخص کنندۀ اين گزينه است.
به طور تحت اللفظی ،اين کلمه "تسليم" است که واژۀ نظامی در سلسله مراتب فرماندھی می باشد.
يھوديان می خواستند با سعی خود پارسائی خدا را کسب کنند ،اما آن يک ھديه بود ) ر.ک ٢۴ :٣ .؛ ١۵ :۵؛
٢٣ :٦؛ افس  .(٩-٨ :٢پولس در راه دمشق اين واقعيت را به وضوح ديد.
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عنوان خاص :تسليم شدن )(HUPOTASSŌ
مختلف عبری ،از اين يک واژه استفاده می کند .معنی اساسی آن در
»ترجمۀ ھفتاد« برای ترجمۀ ده واژۀ
ِ
عھد عتيق" ،دستور دادن" يا "حق فرمان دادن" بود .اين در  LXXبه کار گرفته شده است.
 .١خدا فرمان می دھد )ر.ک .الويان  ١ :١٠؛ يونس  ١ :٢؛ (٨-٦ :۴
 .٢موسی فرمان می دھد ) ر.ک .خروج ٦ :٣٦؛ تثنيه (١ :٢٧
 .٣پادشاھان فرمان می دھند ) ر .ک ٢ .تواريخ (١٣ :٣١
در عھد جديد اين مفھوم ادامه می يابد ،مانند اعمال  ۴٨ :١٠که يک حواری فرمان می دھد .اما در عھد
مفاھيم ضمنی تازه ای بسط می يابند.
جديد،
ِ
 .١يک جنبۀ داوطلبانه بسط می يابد )اغلب وجــه مـيــانــه(
 .٢اين عمل را ،که شخص خود را با آن محدود می سازد ،می توان در تسليم عيسی نسبت به "پدر«
مشاھده نمود )ر.ک .لوقا (۵١ :٢
 .٣ايمانداران ،تسليم جنبه ھايی از فرھنگ می شوند تا اثر منفی برانجيل وارد نشود
الف .ھمه ايمانداران )ر.ک .افسسيان (٢١ :۵
ب .بانوان ايماندار )ر.ک .کولسيان ١٨ :٣؛ افسسيان ٢۴-٢٢ :۵؛ تيطس  ۵ :٢؛  ١پطرس :٣
(١
پ .ايمانداران نسبت به دولت ھای بی دين )ر.ک .روميان ٧-١ :١٣؛  ١پطرس (١٣ :٢
ايمانداران از روی محبتی عمل می کنند که نسبت به خدا ،به مسيح ،به ملکوت و برای خيريت ديگران
دارند.
ھمانند  ، agapaōکليسا اين کلمه را با مفاھيم جديدی پر ساخت که بر مبنای نيازھای پادشاھی خدا و
منشی از خود گذشتگی را نشان می دھد – نه به
نيازھای ديگران بودند .اين واژه ،جنبۀ جديدی از بزرگ
ِ
خاطر يک فرمان – بلکه به خاطر رابطۀ نوينی با آن خدا و »ماشيح« که جان نثار می کند .ايمانداران ،اطاعت
و تسليم را برای خيريت تماميت و برکت خانوادۀ الھی انجام می دھند.

۴ :١٠
NKJV ،NASB
"زيرا مسيح ،غايت شريعت است"
NRSV
"زيرا مسيح شريعت را به غايت رسانيده است"
TEV
"اما اکنون شريعت با مسيح به غايت رسيده است"
JB
اين عبارت مشابه متی  ۴٨-١٧ :۵است .منظور يا ھدف يا غايت ) (telosشريعت ،رستگاری نبود بلکه
کالسيک عھد جديد در اين
محکوم ساختن بود ،و آن ھدف ھنوز ادامه دارد )ر.ک .غال  .(٢۵ – ٢۴ :٣متن
ِ
مورد ،غالطيان  ٢٩ – ١ :٣است.
ب متن بسيار مھم می باشد .پولس از عھد عتيق به چند طريق متفاوت
ھنگام گفتگو در اين مبحث ،چارچو ِ
بھره می گيرد .زمانی که زندگی مسيحی مورد بحث است ،عھد عتيق ،مکاشفۀ الھی است )ر.ک .روم ۴ :١۵؛
 ١قرن  ٦ :١٠و  ، (١١اما زمانی که موضوع نجات مطرح می شود ،عھد عتيق بی اثر است و دورۀ آن به
انجيل ايما ِن
پايان رسيده است )ر.ک .عبر  .(١٣ :٨دليل اين است که آن استعاره ای برای عصر قديم است.
ِ
به مسيح ،عصر نوين »روح]القدس[« می باشد .مھلت شريعت تمام شده است! به عنوان خاص» :ديدگاه ھای
پولس در مورد شريعت موسی« در  ٩ :١٣رجوع نماييد.
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" NKJV ،NASBبرای نيکی مطلق است ،جھت ھر کس که ايمان آورد"
"تا آنکه برای ھر کس که ايمان آورد ،نيکی مطلق باشد"
NRSV
"تا آنکه ھر کس ايمان آورد رابطه اش با خدا درست گردد"
TEV
"تا آنکه تمام کسانيکه ايمان دارند پارسا محسوب گردند"
NJB
فصل ھای  ١١- ٩بايد يکجا تفسير گردند .تأکيد برحاکميت خدا که قويا ً در فصل  ٩آمده ،بايد در توازن
با دعوت ھمگان به ايمان در فصل  ١٠قرار گيرد )ر.ک .آيات ١٣ ،١١ ،٩ ،۴؛ ٢٢ :٣؛ .(١٦ ،١١ :۴
عالمگير بودن محبت خدا و ھدف او برای نجات ،در پيدايش  ١۵ :٣گفته شد و قويا ً در پيدايش ٣ :١٢
و خروج  ٦-۵ :١٩اشاره شد .انبياء اغلب از محبت عالمگير خدا و نقشۀ او برای متحد ساختن تمامی بشر
صحبت می کردند .اين واقعيت که خدا يکی است و ھمۀ انسانھا را به شباھت خود آفريده است ،دعوتی است
برای عموم جھانيان تا نجات يابند .اما راز در اين است که ھيچکس نمی تواند بدون وساطت و کار روح
القدس ،به خدا لبيک بگويد )ر.ک .يوحنا  .(٦۵ ، ۴۴ :٦آن موقع سئوال اين می شودَ" :آيا خدا ھمۀ بشر را به
سوی نجات جلب می کند؟" پاسخ بايد "بله!" باشد )ر.ک .يوحنا ١٦ :٣؛ ۴٢ :۴؛  ١يوحنا ٢ :٢؛  ١۴ :۴؛
 ١تيمو ۴ :٢؛  ٢پطر  .(٩ :٣باقی بودن پارادوکس ]متناقض نمای[ گناه ،سقوط بشر ،و شيطان ،اين است
که بعضی جواب رد می دھند! وقتی پولس موعظه می کرد ،بعضی يھوديان می پذيرفتند و بعضی خير؛
بعضی غير يھوديان می پذيرفتند ،و ديگران خير!
کلمۀ "ايمان آوردن" ) (pisteuōبا سه کلمۀ انگليسی ترجمه شده است “believe” :ايمان آوردن“faith” ،
داشتن تعدادی
ايمان ،و ” “trustتوکل .زمان آن »حـــال« است که ايمان مداوم را می رساند .با قبول
ِ
واقعيات نيست )الھيات ،اطالعات دقيق تاريخی ،آگاھی ھا از انجيل( که شخص ھديۀ فيض خدا را توسط مسيح
دريافت می کند .عھد جديد يک معاھده است؛ خدا برنامه کار را تعيين می کند و پاسخ الزم را "سر می
اندازد" ،اما شخص بايد با ايمان و توبۀ اولين ،و ايمان و توبۀ مداوم پاسخ دھد .اطاعت و استقامت بسيار مھم
اند .ھدف ،شبيه به مسيح بودن و خدمت است!
عنوان خاص :زمان ھای افعال يونانی که برای نجات به کار برده شده اند
نجات ،يک محصول نيست بلکه يک رابطه است .زمانی که فرد به مسيح توکل می نمايد ،کار تمام نشده
است بلکه تازه شروع شده است! نجات ،بيمه آتش سوزی يا بليط بھشت نيست ،بلکه زندگی فرد است که برای
شبيه به مسيح شدن رشد می کند.
نـجـات بـه عـنــوان عـمــل تـکـمـيـــل شـــده )ماضی مطـلــق(
-

اعمال ١١ :١۵
روميان ٢۴ :٨
 ٢تيموتاوس ٩ :١
تيطس ۵ :٣
روميان ) ١١ :١٣ماضی غـيــر معـيــن را با حالت آيـنـــده می پيوندد(

نـجــات بــه عـنــوان حـالـتـــی از بــودن )وجــه نـقـلـی(
 -افسسيان  ۵ :٢و ٨
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نـجـــات بــه عـنــوان فـــرايـنـــدی مـــداوم )زمـان حــال(
  ١قرن ١٨ :١؛ ٢ :١۵  ٢قرنتيان ١۵ :٢نـجــات بـه عـنــوان آنـچــه در آيــنــده به کـمـــال می رســد )»آينـده« از لحاظ »زمان فعـل« يا در متن(
-

روميان ١٠ ،٩ :۵؛ ١٣ ،٩ :١٠
 ١قرن ١۵ :٣؛ ۵ :۵
فيليپيان ٢٨ :١؛  ١تسا ٩-٨ :۵
عبرانيان ١۴ :١؛ ٢٨ :٩
)اشارۀ ضمنی در متی ١٣ :٢۴ ،٢٢ :١٠؛ مرقس (١٣ :١٣

متن ) NASBبه روز شده( ١٣-۵ :١٠
 ۵زيرا موسی می نويسد کسی که آن پارسايی را که بر مبنای شريعت است به عمل آورد ،به وسيلۀ آن
پارسايی ،خواھد زيست ٦ .اما آن پارسايی که بر مبنای ايمان است چنين می گويد" :در دل ﺧﻮد ﻣﮕﻮ ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ؟" )يعنی ،تا مسيح را به پائين آورد( ٧ ،يا "ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن زﯾﺮﯾﻦ ﻧﺰول ﮐﻨﺪ؟"
)يعنی ،تا مسيح را از مردگان باز آورد( ٨ ".لکن چه می گويد؟ "اﯾﻦ ﮐﻼم ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮ ،در دھان تو و در دل
توست" – اين ھمان کالم ايمان است که ما وعظ می کنيم ٩ ،که اگر به زبان خود اعتراف کنی »عيسی
١٠
خداوند است« و در دل خود ايمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخيزانيد ،نجات خواھی يافت؛
زيرا انسان با قلب ايمان می آورد که نتيجۀ آن پارسايی است ،و به زبان اعتراف می کند که نتيجۀ آن نجات
است ١١ .چنانکه کتاب مقدس می گويد» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد ﻣﺄﯾﻮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ١٢ ".زيرا تفاوتی
ميان يھود و يونانی نيست؛ چرا که ھمان خداوند ،خداون ِد ھمه است ،و برای کسانی که او را می خوانند
سرشار از دولتمندی است ١٣ ،زيرا »ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ".
 ۵ :١٠اين آيه اشاره ای به الو  ١٨:۵است .وعده آن حقيقی است .اگر کسی بتواند مطابق شريعت عمل
کند ،مورد قبول خدا قرار می گيرد )ر.ک .لوقا ٢٨ :١٠؛ غال  .(١٢ :٣مسئله اينجاست که روم -١٠ ،٩ :٣
٢٣ ،١٩ ،١٨؛ ١٨ :۵؛  ١١:٣٢واقعيت را مطرح می کنند .ھمه گناه کرده اند .ھر که گناه ورزد ھالک
خواھد شد )ر.ک .پيدا ١٧ :٢؛ تث ١٨ :٣٠؛ حز  .(٢٠ ، ۴ :١٨اين را ِه معاھدۀ قديم ،بسته شده است و
مبدل به حکم مرگ و يک لعنت گرديده است )ر.ک١٠ :٧ .؛ غال ١٣ :٣؛ کولس .(١۴ :٢
 ٨-٦ :١٠اين اشاره ای به تث  ١۴-١١ :٣٠در »ترجمۀ ھفتاد« ) (LXXاست ،که پولس برای رسانيدن
منظور خود آن را تعديل نموده است .اين متن در اصل ،سخنان موسی در بارۀ شريعت است ،اما در اينجا به
جسم پوشيدن عيسی و مرگ و رستاخيز او ارتباط داده شده است )ر.ک .آيه ٩؛ افس  .(١٠-٩ :۴مقصود
پولس اين است که نجات ،در مسيح بوسيلۀ ايمان مھيا است )ر.ک .تث  .(٢٠-١۵ :٣٠نجات امری آسان و
مھيا است؛ و برای ھمگان است .اين نکته با قوانين شريعت موسی بسيار متفاوت بود.
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 " اما آن پارسايی که بر مبنای ايمان است چنين می گويد" پولس قبالً به "گناه" و "فيض" ،شخصيت
ت نقل شده از عھد عتيق
فردی بخشيده بود .در اينجا به "پارسايی بوسيلۀ ايمان" شخصيت می دھد .اين در آيا ِ
در آيات  ،٧ ،٦و  ٨چنين می گويد.
" صعود  ...نزول" الزم نيست انسان ھا به جستجوی مسيح بروند؛ خدا او را بين عموم و برای ھمگان
فرستاده است .جستجوی بشری لزومی ندارد.
" دل" دل نشانۀ نفس متفکر است .به عنوان خاص در  ٢۴ :١رجوع نماييد.
" ٩ :١٠اگر" اين »وجــه شــرطــی نــوع ســـوم« می باشد که به معنی عمل بالقوه )احتمالی( در آينده
پيام ايمان است.
بود .آيۀ ، ٩
محتوای )ِ (hoti
ِ
" اعتراف" اين واژۀ مرکب ، homologeō ،در لفظ به معنی "گفتن" و "ھمان" است ،و مفھوم آن
"موافقت کردن در برابر عموم" بوده است )با صدای بلند صحبت کردن تا ديگران بتوانند بشنوند( .بسيار مھم
است که شخص ايمان خود را به مسيح در برابر عموم اعتراف نمايد )ر.ک .متی ٣٢ :١٠؛ لو ٨ :١٢؛ يو :٩
٢٢؛ ۴٢ :١٢؛  ١تيمو ١٢ :٦؛  ١يو ٢٣ :٢؛  .(١۵ :۴در کليسای اوليه ،تعميد به منزلۀ اعتراف
عمومی بود .شخصی که کاندي ِد تعميد بود ،ايمان خود را به مسيح با جملۀ "ايمان دارم عيسی خداوند است"
بيان می کرد .به »عنوان خاص« ذيل رجوع نماييد.
عنوان خاص :اعتراف
الف .دو شکل برای ھمان ريشۀ يونانی ھست که در مورد »اعتراف« يا »اعالم« به کار گرفته شده اند:
 homolegeōو  .exomologeōواژۀ مرکبی که يعقوب به کار برده است از  ،homoبه معنی
»ھمان« ،گرفته شده است؛ » legōصحبت کردن« ؛ و » ، exبيرون از« .مفھوم اساسی آن
»ھمان چيز را گفتن« و »موافقت کردن« است .پيشوند  exمفھوم »اعالم کردن در برابر عموم«
را می افزايد.
ب .ترجمۀ انگليسی اين گروه واژه ھا چنين می باشند:
 .١ستايش praise
 .٢موافقت agree
 .٣اعالم declare
 .۴ابراز ايمان profess
 .۵اعتراف confess
پ .اين گروه واژه ھا دو کاربرد در ظاھر متناقض داشتند:
 .١ستايش )خدا(
 .٢اعتراف به گناه
اين ھا ممکن است در اثر حسی که بشر از قدوسيت خدا و گناھکار بودن خود دارد ايجاد شده
باشند.
اگر بخواھيم يکی از اين حقايق را تأييد کنيم ،بايد آن يکی را نيزتأييد نماييم.
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ت .کاربردھای عھد جديد از اين گروه واژه ھا چنين می باشد:
 ١٫وعده دادن )ر.ک .متی  ٧ :١۴؛ اعمال (١٧ :٧
.٢
.٣
.۴

.۵

موافقت يا رضايت دادن برای چيزی )ر.ک .يوحنا ٢٠ :١؛ لوقا ٦ :٢٢؛ اعمال ١۴ :٢۴؛
عبرانيان (١٣ :١١
ستايش )ر.ک .متی ٢۵ :١١؛ لوقا ٢١ :١٠؛ روم ١١ :١۴؛ (٩ :١۵
قبول داشتن
الف .قبول داشتن يک شخص )ر.ک .متی ٣٢ :١٠؛ لوقا ٨ :١٢؛ يوحنا ٢٢ :٩؛ ٢۴ :١٢؛
روم ٩ :١٠؛ فيل ١١ :٢؛  ١يوحنا ٢٣ :٢؛ مکا (۵ :٣
ب .قبول داشتن يک واقعيت )ر.ک .اعمال ٨ :٢٣؛  ٢قرن ١٣ :١١؛  ١يوحنا (٢ :۴
اعالم چيزی در برابر عموم )در تأييد مذھبی ،مفھوم حقوقی نيز گنجانيده شده است ،ر.ک.
اعمال ١۴ :٢۴؛  ١تيمو (١٣ :٦
الف .بدون اقرار به مقصر بودن )ر.ک ١ .تيمو ١٢ :٦؛ عبر (٢٣ :١٠
ب .با اقرار به مقصر بودن )ر.ک .متی ٦ :٣؛ اعمال ١٨ :١٩؛ عبر ١۴ :۴؛ يعقوب :۵
١٦؛  ١يوحنا (٩ :١


"عيسی به عنوان خداوند"
NASB
"خداوند عيسی"
NKJV
"عيسی خداوند است"
JB ،TEV ،NRSV
اقرار ايمان در کليسای اوليه و آيين تعميد آنان بود .کاربرد "خداوند"،
از لحاظ الھيات ،اين محتوای
ِ
الوھيت عيسی را تأييد می نمود )ر.ک .يوئيل ٣٢ :٢؛ اعمال ٣٣-٣٢ :٢؛ ٣٦؛ فيل  (١١-٦ :٢در حاليکه
نامی که بر او نھاده بودند ،يعنی "عيسی" ،انسانيت تاريخی او را تأييد می کرد )ر.ک ١ .يوحنا (٦-١ :۴
عنوان خاص :نام خداوند
اين عبارتی معمول در عھد جديد برای حضور شخصی و قدرت عمل کنندۀ »خدای يکتا در سه شخص«
در کليسا بود .اين يک ِورد جادويی نبود ،بلکه توسل به سيرت و شخصيت الھی بود.
اغلب اين عبارت عيسی را خداوند خطاب می کند )ر.ک .فيل (١١ :٢
 .١ھنگام ابراز ايمان شخص به مسيح در زمان تعميد )ر.ک .روم ١٣-٩ :١٠؛ اعمال ٣٨ :٢؛ ،١٢ :٨
١٦؛ ۴٨ :١٠؛ ۵ :١٩؛ ١٦ :٢٢؛  ١قرن ١۵ ،١٣ :١؛ يعقوب (٧ :٢
 .٢ھنگام بيرون راندن روح پليد )ر.ک .متی ٢٢ :٧؛ مرقس ٣٨ :٩؛ لوقا ۴٩ :٩؛ ١٧ :١٠؛ اعمال
(١٣ :١٩
 .٣ھنگام شفا )ر.ک .اعمال ١٦ ،٦ :٣؛ ١٠ :۴؛ ٣۴ :٩؛ يعقوب (١۴ :۵
 .۴ھنگام انجام خدمت )ر.ک .متی ۴٢ :١٠؛ ۵ :١٨؛ لوقا (۴۵ :٩
 .۵ھنگام تأديب کليسا )ر.ک .متی (٢٠-١۵ :١٨
 .٦ھنگام موعظه به غيريھوديان )ر.ک .لوقا ۴٧ :٢۴؛ اعمال ١۵ :٩؛ ١٧ :١۵؛ روم (۵ :١
 .٧در دعا )ر.ک .يوحنا ١۴-١٣ :١۴؛ ١٦ ،٢ :١۵؛ ٢٣ :١٦؛  ١قرن (٢ :١
 .٨يکی از راه ھای اشاره به مسيحيت )ر.ک .لوقا ٩ :٢٦؛  ١قرن ١٠ :١؛  ٢تيمو ١٩ :٢؛ يعقوب :٢
٧؛  ١پطرس (١۴ :۴
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ھر کاری که به عنوان اعالم کنندگان ،خادمين ،ياری دھندگان ،شفا دھندگان ،اخراج کنندگان ارواح پليد ،و
غيره انجام می دھيم ،آن ھا را مطابق سيرت او ،با قدرت و عطايای او ،و به نام او انجام می دھيم.
 " در دل خود ايمان داشته باشی" اين عبارت ھمسان کلمۀ »اعتراف« است ،و بدان وسيله دو جنبۀ توأم
ايمان را ارائه می کند .واژۀ کتاب مقدسی "ايمان" ) (pistisشامل اين ھا بود ) (١توکل شخصی )عبری((٢) ،
محتوای عقالنی )يونانی( ،و ) (٣يک سرسپردگی پيوستۀ ارادی )ر.ک .تث .(٢٠ :٣٠
کلمۀ "دل" به آن مفھومی که در عھد عتيق داشته و »تمامی وجود شخص« معنی می داده ،به کار رفته
است .پولس" ،زبان" و »دل« را در اين چارچوب ذکر کرده ،زيرا در آيۀ  ٨از تثنيه  ١۴ :٣٠نقل قول نموده
است .منظور از اين کار ،اين نبوده که قوائد سفت و سختی ايجاد شوند که شخص بايد حتما ً با صدای بلند دعا
کند تا نجات يابد.
 " ١٠ :١٠که نتيجۀ آن پارسايی است" ھدف خدا برای ھر ايماندار صرفا ً اين نيست که روزی به بھشت
برسد ،بلکه تا ھمين حاال شبيه عيسی باشد! بخش ديگری که قويا ً در مورد تقدير است ]–[predestination
افس  – ١۴-٣ :١اين واقعيت را در آيۀ  ۴به طرزی نيرومندانه بيان می کند .ايمانداران برگزيده شده اند تا
مقدس و بی عيب باشند! برگزيده شدن صرفا ً يک آموزه نيست ،بلکه شيوۀ زندگی است )ر.ک .تث -١۵ :٣٠
.(٢٠
آيۀ  ١٠پرتوی از تأکي ِد »مأموريت عظيم« در دو مورد است )ر.ک .متی  :(٢٠-١٩ :٢٨رستگاری
)شاگرد سازيد( و پارسايی )تعليم دھيد که ھمۀ چيزھائی را که به شما گفته ام انجام دھند( .ھمين تعادل در افس
ت رايگان توسط فيض خدا از طريق مسيح( و نيز فراخواندگی به "کارھای نيک"
 ٩-٨ :٢ديده می شود )نجا ِ
در افس  .١٠ :٢مردمانی که به شباھت خود »او« باشند ھمواره خواستۀ خدا بوده است.
 ١١ :١٠اين نقل قول از اشعيا  ١٦ :٢٨است که پولس کلمۀ "ھرکه" را بدان اضافه نموده است .مقصود آن
در اشعيا ،ايمان به ماشيح )سنگ زاويۀ خدا( بود )ر.ک .(٣٣-٣٢ :٩ .ھمانطور که فصل  ٩روميان،
حاکميت خدا را تأکيد می کند ،فصل  ١٠نياز مردم را ،فرداً و جمعاً ،برای لبيک گفتن به مسيح تأکيد می نمايد.
عرضۀ ھمگانی آن آشکاراً در عبارات "ھر کس" در آيۀ  ۴و "ھر که" در آيات  ١٣ ، ١١و "ھمه" در آيۀ ١٢
)دو بار( ،ديده می شود .در برابر تأکي ِد گزينش )تقدير( در فصل  ، ٩اين توازن الھياتی آن است.
" به او ايمان آورد" اين »حـــال مــتــعــدی وصـفـــی« کلمۀ  epiاست )ر.ک٢۴ :۴ .؛ ٣٣ :٩؛ ١
تيمو  .(١٦ :١ايمان داشتن نه تنھا لبيک اول است ،بلکه الزمۀ پی در پی برای نجات است! تنھا اعتقاد به
الھيات صحيح )حقايق انجيل( نيست که نجات می بخشد ،بلکه رابطۀ شخصی )پيرو انجيل( است که منتھی به
زندگی خداپسندانه )زندگی مطابق انجيل( می شود .از تعليم » اعـتـقــاد آسـان« ] [easy believismکه
حقيقت را از زندگی جدا می کند پرھيز نماييد .ايمانی که نجات می بخشد ايمانی است که استوار می ماند و
تغيير می دھد .مشخصه ھای زندگی ابدی ،قابل ديد ھستند! به عنوان خاص »ايمان« در  ۵ :۴رجوع نماييد.

TEV ،NASB
NRSV ،NKJV
JB

"مأيوس نخواھد شد"
"سرافکنده نخواھد شد"
"دليلی برای سرافکندگی نخواھد داشت"
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آنانی که به مسيح توکل )"ايمان"( دارند ،مأيوس نمی گردند .اين نقل قولی از اشعيا  ١٦ :٢٨است که آيۀ
کليدی اظھارات پولس در  ٣٣ :٩بود.
" ١٢ :١٠زيرا تفاوتی ميان يھود و يونانی نيست" اين سوق اصلی »معاھدۀ جديد« است )ر.ک .روم :٣
٢٩ ،٢٢؛ غال ٢٨ :٣؛ افس ١٣ :٣ - ١١ :٢؛ کولس  .(١١ :٣خدای يکتا ،مخلوقات خود را که به سوی
ھالکت می روند ،با اقدامات خود و پرداخت بھا ،رھايی بخشيده است .او خواستار اين است تا ھمۀ انسان ھا -
که به شباھت او ساخته شده اند  -به سوی او بيايند و مانند او باشند! ھمه می توانند به سوی او بيايند!
از آنجا که انجيل در مورد تمامی جھان است )"ھمه" در آيۀ  ١٢دو بار ذکر شده است( ،از ھر دو جانب
مصداق دارد (١) :ھيچ تفاوتی بين يھود و غير يھود نيست؛ ھمه بسوی ھالکت می روند )ر.ک،١٩ ،٩ :٣ .
 (٢٣-٢٢و ) (٢ھيچ تفاوتی بين يھود و غير يھود نيست؛ ھمه می توانند نجات يابند .انجيل ،حداقل در زمينۀ
نجات ،تمامی موانع بشری را برمی دارد )ر.ک .يوئيل ٢٩-٢٨ :٢؛  ١قرن ١٣ :١٢؛ غال ٢٨ :٣؛ کولس
.(١١ :٣
" سرشار از دولتمندی است" ھنگامی که پولس از فيض خدا در مسيح ياد می کند ،اغلب کلمۀ
"دولتمندی" را به کار می گيرد )ر.ک۴ :٢ .؛ ٢٣ :٩؛ ] ١٢ :١١دو بار[٣٣ ،؛  ١قرن ۵ :١؛  ٢قرن :٨
٩؛ افس ١٨ ،٧ :١؛ ٧ :٢؛ ١٦ ،٨ :٣؛ فيل ١٩ :۴؛ کولس ٢٧ :١؛ .(٢ :٢
 ١٣ :١٠اين نقل قول معروف از يوئيل  ، ٣٢ :٢در کاربرد پولس ،دو تأکي ِد جديد دارد ) (١در يوئيل نام يھوه
] [YHWHاستفاده شده است؛ پولس در روميان و پطرس در اعمال  ٢١ :٢نام عيسی را جايگزين آن ساخته
اند )ھمچنين توجه نماييد به :يوحنا  ۴١ :١٢و اشعيا ١٠-٩ :٦؛ فيليپيان  ٩ :٢و اشعيا ٢۵-٢٢ :۴۵؛
روميان  ٣٣ :٩و اشعيا (١۴-١٣ :٨؛ و ) (٢در يوئيل "نجات داد" به معنی رھايی جسمانی بود؛ در روميان
منظور بخشش روحانی و نجات ابدی بود.
"خواندن نام" به معنی اعالم عمومی ايمان در زمان پرستش بود .ھمين موضوع
موضوع
در عھد عتيق،
ِ
ِ
در اين آيات ديده می شود :اعمال ۵٩ :٧؛ ٢١ ،١۴ :٩؛ ١٦ :٢٢؛  ١قرن ٢ :١؛  ٢تيمو  .٢٢ :٢به
عنوان خاص »فرا خوانده شده« در  ٦ :١رجوع نماييد.
عنوان خاص :عيسی ناصری
چند واژۀ مختلف يونانی ھستند که آنھا را عھد جديد برای مشخص کردن دقيق اينکه کدام عيسی مورد بحث
است ،به کار می گيرد.
الف .واژه ھای عھد جديد
 .١ناصره – شھر در جليل )ر.ک .لوقا ٢٦ :١؛ ٣٩ ،۴ :٢؛ ۵١؛ ١٦ :۴؛ اعمال .(٣٨ :١٠
اين شھر در منابع ھم عصر ذکر نشده است ،اما در کتيبه ھا و نسخه ھای خطی زمان ھای بعد
يافت شده است
اينکه عيسی اھل سامره بود تعريف خوشايندی از او نبود )ر.ک .يوحنا  .(۴٦ :١نوشته
ای که در باالی صليب عيسی نصب شد و اين محل را در آن قيد کرده بودند ،گويای نظر
تحقيرآميز يھوديان بود.
 - Nazarēnos .٢به نظر می رسد در اشاره به محلی جغرافيايی است )ر.ک .لوقا ٣۴ :۴؛ :٢۴
.(١٩
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 - Nazōraios .٣منظور می تواند يک شھر باشد ،اما ھمچنين می تواند صنعت واژه ای از کلمۀ
عبری »شاخه« در مورد ماشيح باشد ) ،netzerر.ک .اشعيا ٢ :۴؛ ١ :١١؛ ٢ :۵٣؛ ارم
۵ :٢٣؛ ١۵ :٣٣؛ زکر ٨ :٣؛  .(١٢ :٦لوقا اين را در مورد عيسی در  ٣٧ :١٨و
اعمال ٢٢ :٢؛ ٦ :٣؛ ١٠ :۴؛ ١۴ :٦؛ ٨ :٢٢؛ ۵ :٢۴؛  ٩ :٢٦بھره می گيرد.
ب .کاربردھای تاريخی خارج از عھد جديد .اين نام کاربردھای ديگر تاريخی دارد.
 .١اشاره به يک گروه بدعت يھودی )پيش از زمان مسيح(.
 .٢در بين يھوديان برای اطالق به ايمانداران مسيح استفاده می شد )ر.ک .اعمال ١۴ ،۵ :٢۴؛
.(٢٢ :٢٨
 .٣تبديل به واژۀ معمول برای ايمانداران کليساھای سوريه )آرامی( شد .لقب "مسيحی" در
کليساھای يونانی در اشاره به ايمانداران استفاده می شد.
 .۴مدتی پس از سقوط اورشليم ،فريسيان در » ِجم نيا« ،با سازمان دھی جديد و تحريک ،جدايی
بين عبادتگاه يھود و کليسا را رسما ً ايجاد کردند .نمونه ای از انواع وردھای لعنت آميز عليه
مسيحيان در"ھجده دعای اختتامی برکت" ]” [“the Eighteen Benedictionsنوشتۀ
براکوت ]٢٨ [Berakothب–٢٩الف ديده می شود ،که در آن ايمانداران را "ناصريان"
] [Nazarenesخوانده است:
" باشد که ناصـريان و مرتـدان در يک آن ناپديد شوند ؛ آنان از کتاب حيات حذف
خواھند شد و نامشان با اھل ايمان نوشته نخواھد شد".
پ .نظريۀ نويسندۀ کتاب
ھجی ھای مختلف اين واژه برای من تعجب آور است ،اگرچه اين موضوع در عھد
عتيق بی سابقه نيست چنانکه نام يوشع نيز چندين ھجی مختلف عبری دارد .اما از آنجا
که ) (١وابستگی نزديک با واژۀ »شاخه« که مربوط به ماشيح است دارد و ) (٢به ھمراه
معنی ضمنی منفی آن و ) (٣گواه ھم عصران در مورد وجود شھر ناصرۀ جليل نادر بوده
يا اصال ذکری نيامده است ،اين عوامل باعث می گردند در مورد معنی دقيق آن مطمئن
آخر زمان ذکر شده است )به عبارت
نباشم ؛ ھمچنين ) (۴از زبان يک ديو در اشاره به ِ
ديگر" :آيا آمده ای تا ما را ھالک سازی؟"(.
برای کتاب شناسی کامل توسط کارشناسان در مطالعۀ اين مجموعه واژه ھا  ،به فرھنگ بين المللی نوين
الھيات عھد جديد ،تأليف کالين براون ،جلد  ،٢صفحه  ٣۴٦رجوع نماييد.

متن ) NASBبه روز شده( ١۵-١۴ :١٠
 ١۴پس چگونه »او« را بخوانند ،کسی که به او ايمان نياورده اند؟ چگونه به »او« ايمان آورند ،به
کسی که در بارۀ »او« چيزی نشنيده اند؟ و چگونه بشنوند بدون اينکه کسی موعظه کند؟  ١۵چگونه
موعظه کنند ،مگر آنکه فرستاده شوند؟ ھمانطور که نوشته شده است" ،ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﮋدۀ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ را ﻣﯽ آورﻧﺪ!"
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 ١۵-١۴ :١٠يک سری سئواالت و سپس نقل قول ھايی از عھد عتيق ھستند و اين نکته را می رسانند که
قوم اسراييل ھرگز به پيام ھا و پيام آوران يھوه ] [YHWHگوش فرا نداده اند )ر.ک .نحميا  ،٩اعمال .(٧
خداوند پيام آوران )انبياء ،رسوالن ،معلمين ،مبشرين( را می فرستد .اين پيام آوران برای دنيای پر نياز،
برکت خدا ھستند .ھمانطور که خدا از روی فيض خود پيام آوران انجيل را می فرستد ،شنوندگان بايد به طرز
مناسب به پيام آنان پاسخ دھند .پولس با نقل از اشعيا  ،٧ :۵٢به اين موضوع قاطعيت می بخشد .پولس اين آيۀ
عھد عتيق را بسط داده ،آن را مشمول واعظين انجيل می سازد.
ايمان نجات بخش دارای چند عنصر است (١) :پيامی که بايد به آن ايمان آورد؛ ) (٢شخصی که بايد او را
پذيرفت؛ ) (٣لبيک توأم با توبه و ايمان در ابتدا و نيز به طور مداوم؛ ) (۴زندگی مطيعانه ؛ و ) (۵استقامت
)به يادداشت در  ۵ :١رجوع نماييد(.
شنيدن انجيل و پذيرفتن انجيل انجام می شود.
عظيم کتاب روميان است .نجات توسط
ت
 ١۵ :١٠اين مأموري ِ
ِ
ِ
واعظين فرستاده می شوند تا "ھمه" نجات يابند!
متن ) NASBبه روز شده( ١٧-١٦ :١٠
 ١٦اما ھمۀ آنان بشارت را گوش نگرفتند ،زيرا اِشَعيا می گويد" :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺰارش ﻣﺎ را
ﺑﺎور ﮐﺮده اﺳﺖ؟"  ١٧پس ايمان ،پيام ِد شنيدن است ،و شنيدن به وسيلۀ کالم مسيح ُميّسر می شود.
 ١٦ :١٠يکبار ديگر پولس ،نبوت ھای عھد عتيق را که در ابتدا پيام يھوه ] [YHWHبه قوم اسراييل بوده
اند ،در اشاره به انجيل عيسی ماشيح به کار می برد .ھمان طور که يھوديان زمان عھد عتيق پيام خدا را رد
کردند ،يھوديان زمان پولس نيز آن را رد نمودند .اين نقلی از اشعيا  ١ :۵٣است ،اما از لحاظ الھياتی ،با رد
پيام خدا توسط قوم اسراييل ،در اشعيا  ١٣-٩ :٦ارتباط دارد.
 ١٧ :١٠انجيل نخست يک پيام است )ر.ک .غال  .(٢ :٣اما اين پيام به کالمی شخصی – "کالم مسيح" –
تبديل می گردد )ر.ک .کولس .(١٦-١۵ :٣
" کالم مسيح" به دليل چارچوب متن ،اين بايد اشاره به پيامی که در مورد مسيح موعظه می گرديد باشد.
موعظۀ انجيل ،روش خداست تا آنچه را که در عيسی مسيح عرضه می کند ،به جھانيان اعالم دارد.
در اين نقطه ،نسخه ھای خطی يونان باستانی يک کلمۀ متفاوت دارند (١) :در * ،MSS P46א ، C ،B ،
ت "کالم مسيح" آمده است در حاليکه ) (٢در cא " P ،K ،Dc ،A ،MSSکالم خدا" ذکر شده است.
* Dعبار ِ
عبارت اول ،غيرمعمول ترين می باشد )ر.ک .کولس  (١٦ :٣و ازين رو احتماالً اصيل است )اين يکی از پايه
ھای تعليمی نق ِد متون است( UBS4 .به آن درجۀ "الف" )يقين( می دھد .اين تنھا جای ديگر در عھد جديد
است که اين عبارت ديده می شود .عبارت دوم" ،کالم خدا" ،چند بار ديده می شود )ر.ک .لوقا ٢ :٣؛ يوحنا
٣۴ :٣؛ افس ١٧ :٦؛ عبر  ۵ :٦و .(٣ :١١
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متن ) NASBبه روز شده( ٢١-١٨ :١٠
 ١٨اما من می گويم يقينا ً ھرگز نشنيده اند .آيا شنيده اند؟ البته شنيده اند؛ "ﺻﺪای آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
رﺳﯿﺪه ،و ﮐﻼﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻬﺎی ﺟﻬﺎن ١٩ ".اما می گويم ،يقينا ً اسرائيل آگاه نبوده اند .آيا بوده اند؟ نخست
موسی می گويد" :ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺴﺎدتِ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﮕﯿﺨﺖ ؛ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ درک و ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮاﻫﻢ آورد ٢٠ ".و اشعيا بسيار دلير است و می گويد" :
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﻣـﺮا« ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪم  ،ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪم ﮐﻪ »ﻣـﺮا« ﻧﻄـﻠـﺒـﯿﺪﻧﺪ".
 ٢١اما دربارۀ اسرائيل می گويد" :ﻫﻤﮥ روز دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﮔﺮدﻧﮑﺶ ﺑﻪ ﯾﺎری
دراز ﮐﺮدم".
 ١٨ :١٠اين آيه می گويد که اکثر يھوديان پيام را شنيده بودند و اينکه بخاطر رد آن مقصر بودند )عبارت
يونانی مـنـفـی در مـنـفـی به منظور تأکيد( .مسئله ،عدم آگاھی نبود بلکه بی ايمانی بود!
پولس از مزمور  ۴ :١٩نقل می کند .در اين مزمور ،آيات  ٦-١از مکاشفۀ خدا در جھان طبيعت حکايت
دارند ،که سخن گويی خدا از طريق طبيعت می باشد )ر.ک .روميان  .(٢-١تغييری که پولس وارد می کند
بدين شرح می باشد ) (١گواه به سراسر جھان )"به تمامی جھان"( و ) (٢وسيلۀ رسانيدن پيام ،به جای صدای
خاموش طبيعت ،از طريق موعظه کنندگان انجيل است )رسوالن ،انبياء ،مبشرين ،کشيشان ،و معلمين ،ر.ک.
افس  ،(١١ :۴که حاکی از مکاشفۀ خاص می باشد )ر.ک .مزمور  .(١۴-٨ :١٩موضوع اصلی اين است که
پيام انجيل به جھان شناخته شدۀ زمان پولس رسيده بود )جھان يونانی  -رومی( .پولس در اينجا با بھرگيری از
علم تفسير معلمين يھود ،چارچوب اصلی عھد عتيق را برای مقاصد الھياتی و َجدَلی خود ] [polemicتعديل
نموده است .اين بايد صريحا ً تأکيد شود که کاربرد پولس از عھد عتيق  ،مانند ديگر رسوالن ،تحت رھبری
منحصر به فرد روح القدس انجام شده است )ر.ک ٢ .پطر  .(٢١-٢٠ :١ايمانداران امروز ،با نوری که روح
القدس ذھن آنان را روشن می سازد ،قادر نيستند ھمان روش ھای تفسيری نويسندگان عھد جديد را دوباره
بوجود آورند.
 ٢٠-١٩ :١٠يھوديان پيام را شنيده اند .موسی آن را بديشان نقل کرده است .يھوديان به گوش شنيدند و
متوجه ھم شدند که مردمان ھمه می توانند با خدا مصالحه کنند.
در آين آيات ،خدا با قوم عھد خود در اين مورد صحبت کرد که غيريھوديان را شامل می سازد .اين با نقل
ادغام شوکه کنندۀ
قول از تثنيه  ٢١ :٣٢در آيۀ  ١٩و اشعيا  ٢-١ :٦۵در آيات  ٢١-٢٠انجام شده است .اين
ِ
منظور انگيزه دادن به يھوديان بود تا ايمان آورند )ر.ک.(١۴ ،١١ :١١ .
غيريھوديان به
ِ
 ٢١ :١٠اين گفتار ،نقل از اشعيا  ٢ :٦۵در »ترجمۀ ھفتاد« می باشد و حاکی از اين است که قوم عھد ،يھوه
] [YHWHرا نپذيرفته اند )ر.ک .اش  .(٧-١ :٦۵خدا وفادار بوده اما قوم اسراييل بی وفايی کرده است .بی
وفايی و خيانت آنان در گذشته منجر به داوری دنيوی ملت و افرادشان بود ،اما ّر ِد پارسايی خدا بوسيلۀ ايمان به
مسيح ،به داوری ابدی می انجامد!
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ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير ،جھت راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم .شما و کتاب مقدس و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل
کنيد .منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
 .١اگر گزينشی که خدا انجام می دھد اينقدر پر اھميت است ،چرا پولس در  ١ :١٠برای اسراييل دعا می
کند؟ چرا  ١٣-٩ :١٠اينقدر بر روی پاسخ انسانی تأکيد می کند؟
 .٢معنی آيۀ  ۴چيست؟ "آيا مسيح شريعت را برکنار کرده است؟"
 .٣عناصر ايمان را در  ١٠-٩ :١٠به صورت فھرست درآوريد.
ً
 .۴چرا پولس اينقدر از عھد عتيق نقل قول می کند؟ اين با کليسای روم که کال غيريھودی است چه ربطی
دارد؟
 .۵آيات  ١٣-١١چگونه به فصل  ٩مربوط می شوند؟
 .٦آيات  ١۵-١۴چگونه به بشارت جھانی مربوط اند؟
 .٧چگونه در فصل  ١٠نشان داده شده است که ارادۀ آزا ِد انسان ،جزوی از نجات انسان است؟
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رومــيـــان فــصـــــل ١١
تـقـســيـم بنـدی پـاراگـراف ھـا در تـرجـمـه ھـای جـديـد
UBS۴

NKJV

NRSV

TEV

باقيماندگان قوم اسرائيل

تمامی قوم اسرائيل رد نشده
اند

رد شدن قوم اسرائيل نھايی
نيست

رحم خدا نسبت به قوم
اسرائيل

١٠ -١ :١١

١٠ -١ :١١

١٠ -١ :١١

٦ -١ :١١

JB
باقيماندگان قوم اسرائيل
١٠ -١ :١١

١٠ -٧ :١١
نجات غيريھوديان
١٢ -١١ :١١

رد شدن قوم اسرائيل نھايی
نيست
٣٦ -١١ :١١

يھوديان در آينده با خدا
مصالحه خواھند نمود
١٢ -١١ :١١

١٢ -١١ :١١

١۵ -١١ :١١

نجات غيريھوديان
١٦ -١٣ :١١

١٦ -١٣ :١١

١۵ -١٣ :١١

استعارۀ درخت زيتون
٢۴ -١٧ :١١

١٨ -١٦ :١١

ھنوز
يھوديان
برگزيده ھستند

قوم

٢۴ -١٦ :١١

٢۴ -١٧ :١
٢۴ -١٩ :١١

مصالحۀ قوم اسرائيل با
خدا

تمامی قوم اسرائيل نجات
خواھند يافت

رحم خدا بر ھمگان

٣٢ -٢۵ :١١

٣٢ -٢۵ :١١

٣٢ -٢۵ :١١

٣٦ -٣٣ :١١

٣٦ -٣٣ :١١

ايمان آوردن يھوديان
٢٧ -٢۵ :١١
٢٩ -٢٨ :١١
٣٢ -٣٠ :١١

ستايش خدا
٣٦ -٣٣ :١١

سرود پرستشی برای رحم
و حکمت خدا
٣٦ -٣٣ :١١

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحۀ  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب تفسير برای راھنمايی در مطالعات ميباشد ،به اين معنی که شما شخصا ً مسئول ارائه تفسيرتان از
اين کتا ِ
کتاب مقدس ھستيد .ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منّور ساخته است .در امر تفسير،
شما و کتاب مقدس و روح القدس ،اولويت داريد .نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر
واگذار کنيد.
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سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص کنيد .تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام
داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد .پاراگراف بندی ھا وحی نشده اند اما برای درک مقصود نويسندۀ
کار تفسير است ،کليدی می باشند .ھر پاراگراف صرفا ً و مطلقا ً يک موضوع دارد.
اصلی ،که قل ِ
ب ِ
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
بيـنـش ھــای مـتـنــی
پارادوکس موجود را ]دو موضوع ظاھراً ناساز که در عمل حقيقتی واحد ھستند[
الف .فصل  ،١١رابطۀ
ِ
بين برگزيدگی و خبر خوش انجيل ،بيشتر توضيح می دھد .در عھد عتيق ،برگزيدگی جھت خدمت
بود ،در حاليکه درعھد جديد ،برگزيدگی جھت رستگاری است )به کتاب کشف اآليات خود رجوع
نماييد!( .از يک لحاظ ،ايمانداران فرا خوانده شده اند تا خانوادۀ خدا باشند )عھد جديد( و در عين
حال خادمان او نيز باشند )عھد عتيق( .برگزيدگی ،شراکتی و در عين حال فردی است  -ھم مثبت
است و ھم منفی )يعقوب  /اسراييل – عيسو  /ادوم ؛ موسی  /فرعون( .اساسا ً اين تنش نه تنھا بين
حاکميت خدا و ارادۀ آزاد بشر برقرار است ،بلکه در خو ِد ذات خدا است .فصل ھای  ، ١١ -٩بارھا
رحم خدا و نافرمانی بشر گناھکار را تأکيد می کنند .خدا وفادار است اما انسان بی وفاست.
برگزيدگی ،آموزه ای برای محروم
ساختن برخی نيست ،بلکه برای کسانی که وعده ھا و پسر
ِ
خدای معاھده کننده را پذيرفته اند ،شالودۀ اميد ،امنيت و اطمينان است.
عمل الھی را تأکيد می کند .حتی در رابطۀ معاھده ای،
آزادی
ت خدا و
ب .در فصل  ، ٩پولس حاکمي ِ
ِ
ِ
خدا آزادی عمل دارد .در فصل  ١٠پولس تأکيد کرد که يھوديان در قبول يا رد وعده ھا و معاھدات
خدا ،آزاد بودند .از آنجايی که بی وفايی آنان به ثبوت رسيد و آنھا وعده ھا و معاھده خدا را رد
کردند ،از يک لحاظ خدا نيز آنھا را رد نمود .ليکن ،در فصل  ،١١پولس وفاداری خدا را تصديق
خواھد کرد  -حتی در برابر بی وفايی قوم اسرائيل )ر.ک تثنيه .(٨
يح خدا ايمان داشتند و ايمانشان را به عمل می
پ .در گذشته ،مانند امروز ،باقيماندگان يھودی به ماش ِ
گذاردند .خو ِد پولس نمونه ای از اين بود .رد شدن برخی از يھود بخاطر بی ايمانی شان ،راه را
برای مشمول ساختن ايمانداران غير يھودی باز کرد .مشمول ساختن غير يھوديان دو نتيجه خواھد
شمار تکميل شدۀ برگزيدگان خدا ،از يھود و غير يھود .اين
داشت (١) :قوم تکميل شدۀ خدا  ،يا )(٢
ِ
شدن غير يھوديان ،قوم اسرائيل را برمی انگيزد تا به عيسی ماشيح خدا ،ايمان آورند.
شامل
ِ
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مطالعۀ واژه ھا و عبارات
متن ) NASBبه روز شده( ٦ -١ :١١
 ١پس می گويم :آيا خدا قوم خود را رد کرده است؟ ھرگز چنين مباد! زيرا من نيز اسرائيلی ام ،از نسل
ابراھيم و از قبيلۀ بنيامين ٢ .خدا قوم خود را که از پيش شناخت ،رد نکرده است .يا نمی دانيد کتاب مقدس
ش راجع به الياس چه می گويد ،که او چگونه به خدا عليه قوم اسرائيل شکايت می کند؟ " ٣خداوندا،
در بخ ِ

اﯾﺸﺎن اﻧﺒﯿﺎء ﺗﻮ را ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻣﺬﺑﺢ ﻫﺎی ﺗﻮ را وﯾﺮان ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ام و اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﺮا
دارﻧﺪ ۴ ".اما پاسخ الھی به او چه بود؟ اينکه "ﻣﻦ برای خود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﺮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
»ﺑَﻌﻞ« زاﻧﻮ ﻧﺰده اﻧﺪ ۵ ".پس به ھمين سان ،در زمان حاضر نيز باقيماندگانی ،مطابق گزينۀ پر فيض خدا،

وجود دارند ٦ .اما اگر از راه فيض باشد ،ديگر بر پايۀ اعمال نيست؛ و گرنه فيض ديگر فيض نيست.

" ١ :١١آيا خدا قوم خود را رد کرده است؟" با چنين سئوالی انتظار می رود پاسخ "نخير" باشد .پولس در
آيات ١ب ١٠ -به اين سئوال پاسخ می دھد .اين قسمت بايد مربوط به استدالل قبلی پولس باشد .فصل ھای -٩
 ١١واحد ادبی يگانه ای ھستند ،و يک استدالل بی وقفه را تشکيل می دھند.
جالب توجه است که نسخۀ يونانی باستانی پاپيروس  ۴٦Pو نسخه ھای خطی  Fو  Gکه صرفا ً با حروف
درشت نوشته شده اند ،به جای کلمۀ »قوم« ،دارای کلمۀ »ارث« ھستند ،که می تواند برگرفته از مزمور :٩۴
 ١۴در ] LXXترجمۀ ھفتاد[ باشد.
روش مشخصۀ پولس برای ر ِد سئواالت يک
" ھرگز چنين مباد" اين
معترض فرضی است )گفتار
ِ
ِ
اعتراض آميز ،ر.ک٣١ ،٦ ،۴ :٣ .؛ ١۵ ،٢ :٦؛ ١٣ ،٧ :٧؛ ١۴ :٩؛ .(١١ ،١ :١١
" من نيز اسرائيلی ام" پولس خود را به عنوان نمونه می آورد تا ثابت کند باقيماندگانی از ايمانداران
يھودی وجود دارند .برای شرح بيشتر زمينۀ يھودی پولس به فيليپيان  ۵ :٣رجوع نماييد.
" ٢ :١١ خدا قوم خود را رد نکرده است" اين می تواند اشاره به مزمور  ١۴ :٩۴باشد )ر.ک .تث :٣١
٦؛  ١سمو ٢٢ :١٢؛  ١پاد ١٣ :٦؛ مراثی  .(٣٢ -٣١ :٣اين جواب مستقيم به سئوال آيۀ  ١است.
" که از پيش شناخت" اين اشارۀ واضح به برگزيدن قوم اسرائيل توسط خدا است .به يادداشت در ٢٩ :٨
رجوع نماييد .در اينجا و در آيات  ،٦ -۴استدالل به فصل  ٩بر ميگردد .موضوع کليدی ،اعمال قوم اسرائيل
در مراعات احکام خدا نبود ،بلکه گزينش خدا بود .خدا به وعده ھای خود وفادار است  -نه به خاطر اعمال
قوم اسرائيل ،بلکه به خاطر ذات خود )ر.ک .حز .(٣٢ -٢٢ :٣٦
" کتاب مقدس می گويد" اين اشاره به شرح فرار ايليای نبی از ايزابل ،در  ١پادشاھان  ١٠ :١٩است که
در آيۀ  ٣نقل شده است.
" ۴ :١١ﻣﻦ برای خود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﺮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ام" " :برای خود" در متن عبری ماسورتيک ]يک
متن عبری کتاب مقدس[ در آيات  ١پاد  ١٨ :١٩ديده نمی شود )پولس از متن ماسورتيک ] [MTيا ترجمۀ
ھفتاد ] [LXXنقل قول نکرده است( اما در اينجا آنرا اضافه کرده است تا گزينش خدا را تأکيد نمايد.
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باقيماندگان وفادار در  ١پادشاھان  ١٨ :١٩از ديدگاه گزينۀ خدا نظاره شده است ،نه از ديدگاه رد شدن آنھا
بخاطر پرستش »بَعل«.
زمان ايليا ،گروه کوچکی از
ت
مقصود پولس اين است که حتی در ميان اسرائيليان بی وفا و بت پرس ِ
ِ
ايمانداران وجود داشته اند .در زمان خو ِد پولس نيز باقيماندگان ايمانداری ميان يھوديان بودند .در تمامی
اعصار ،بعضی از يھود ،از طريق ايمان و نه با کوشش شخصی ،به خدا لبيک گفته اند .تأکيد پولس بر اين
است که اين ايمانداران يھودی از فيض و رحم خدا نيرو می گيرند )آيات .(٦ -۵
"در برابر »بعل«" اين »حـرف تـعــريف مـؤنـث« برای يک »اســم مـذکـــر« است .دليل اين بوده که
يھوديان ھميشه »حروف صدا داری« را از واژۀ مؤنث عبری »خجالت« ) (boshethدر ميان »حروف بی
خدايان بی دينان ،برای مسخرۀ آن خدايان می نوشتند.
صدای« اسامی
ِ
 ٦-۵ :١١اينھا آيات کليدی ھستند ،زيرا کارھای پيشين خدا را در عھد عتيق به شرايط کنونی ربط می دھند.
اين ارتباط  ،ھمان گزينش خدا توسط رحم اوست )ر.ک١٨ ،١٦ ،١۵ :٩ .؛  .(٣٢ ،٣١ ،٣٠ :١١فيض خدا
ايمان انسان الزم است )ر.ک .مرقس ١۵ :١؛ اعمال ١٩ ،١٦ :٣؛  ، (٢١ :٢٠لکن به
اولويت دارد ،اما
ِ
ھيچوجه اين برپايۀ شايستگی انسان نيست )ر.ک .افس ٩ -٨ :٢؛  ٢تيمو ٩ :١؛ تيطس  .(۵ :٣اين حقايق
در استدالل ھای پولس در سراسر فصل ھای  ،١١ – ٩نقش بسيار مھم دارند.
سبک ادبی او،
ت
ِ
" ٦ :١١اگر" اين »جـمـلــۀ درجــۀ اول شــرطــی« می باشد که از ديدگاه نويسنده يا جھ ِ
واقعيت فرض گرفته شده است .رستگاری ،توسط فيض خدا است )به يادداشت در  ٢۴ :٣رجوع نماييد ،ر.ک.
٢٣ :٦؛ افس .(٩ -٨ :٢
 کتاب مقدس  ، KJVعبارتی را به اين ترتيب در خاتمۀ آيۀ  ٦اضافه می کند" :ا ّما اگر از راه اعمال باشد،
ديگر بر پايۀ فيض نيست؛ و گرنه عمل ديگر عمل نيست ".اين عبارت در اکثر نسخه ھای خطی يونانی
کھن التين ،نيامده است؛ ا ّما دو شکل مختلف اين
باستانی  ،۴٦Pא* ، G ،D ،C ،A ،يا  ، Pيا ترجمه ھای
ِ
عبارت در نسخه ھای خطی cא و  ، Bديده می شوند .ترجمۀ کتاب مقدس ۴UBSحذف آن ھا را با احتما ِل
يقين "الف" ،مشخص می سازد.
ِ
متن ) NASBبه روز شده( ١٠ -٧ :١١
 ٧پس چه نتيجه می گيريم؟ اينکه اسرائيل آنچه را مشتاقانه در پی کسبش است ،به دست نياورده است،
اما آنانی که برگزيده شدند آن را به دست آوردند و بقيه به سختدلی دچار شدند ٨ .چنانکه نوشته شده است:
"ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺧﺪا روح رﺧﻮت ﺑﻪ آﻧﺎن داد ،و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ٩ ".و داوود
می گويد" :ﺳﻔﺮۀ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دام و ﺗﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻟﻐﺰش و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﺪل ﮔﺮدد ١٠ .ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺗﺎر
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺸﺖ اﯾﺸﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر اﺑﺪی ﺧﻢ ﺷﻮد".
" ٧ :١١اسرائيل آنچه را مشتاقانه در پی کسبش است ،به دست نياورده است" اين در ابتدای جملۀ يونانی
قرار گرفته است تا نظر پولس را تأکيداً بيان کند .بسياری از يھوديان در صدد رابطۀ درست با خدا بودند و
در اين راستا ،تشريفات مذھبی ،امتياز نژادی ،و کوشش شخصی را به شدت دنبال می کردند .ا ّما آنان به ھدف
خود نرسيدند! ھيچ انسانی نمی تواند در برابر خدا ،به خود ببالد )ر.ک ١ .قرن ٢٩ :١؛ افس .(٩ :٢
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"اما آنانی که برگزيده شدند آن را به دست آوردند"
NASB
"اما منتخبين آن را به دست آورده اند"
NKJV
"منتخبين آن را به دست آوردند"
NRSV
"صرفا ً گروه کوچکی که خدا انتخاب نمود آن را يافت"
TEV
"ا ّما صرفا ً معدودی برگزيدگان"
JB
مفھوم "باقيماندگان" در عھد عتيق است که به  ٧٠٠٠نفر در  ١پاد  ١٨ :١٩اشاره می کند .موضوع
اين
ِ
کليدی ،کوشش انسانی ،يا نژاد ،يا مذھبی بودن نيست )آيۀ  ،(٦بلکه فيض خدا در برگزيدن افراد )ر.ک .افس
.(١۴ -٣ :١
" بقيه به سختدلی دچار شدند" اين »گـذشـتــۀ غـيــر مـعـيــن اخـبــاری غـيـرمـسـتـقـيـم« است )ر.ک٢ .
قرن  .(١۴ :٣معنی ضمنی آن اينست که خدا ايشان را سختدل ساخته است )ر.ک .آيات  .(١٠ – ٨شرير،
عامل اين سختدل سازی است )ر.ک ٢ .قرن " .(۴ :۴سختدل شده" ) (pōroōواژۀ پزشکی برای پينه
ِ
گرفتگی يا کوری است )ر.ک .روم ٢۵ :١١؛  ٢قرن ١۴ :٣؛ افس  .(١٨ :۴ھمين واژه در مرقس ۵٢ :٦
در مورد رسوالن به کار رفته است .اين واژۀ يونانی با کلمه ای که در  ١٨ :٩آمده ) (sklērunōفرق دارد،
که متضاد رحم و شفقت می باشد )ر.ک .عبر ١۵، ٨ :٣؛ .(٧ :۴
اين آيه بسيار واضح است و خالصۀ  ٦ -١ :١١می باشد .بعضی که انتخاب شدند ،ايمان داشتند و بعضی
که انتخاب نشدند ،سختدل بودند .اما اين آيه ،جدا از بقيه نوشته نشده است و يک شعار الھياتی نيست .اين
استدالل بھم پيوستۀ الھياتی است .تنشی ميان واقعيتی که به صراحت در اين آيه بيان شده ،و
جزئی از يک
ِ
دعوت ھای ھمگانی در فصل  ،١٠وجود دارد .اينجا رازی ھست .اما برای حل موضوع ،نمی توان با
ُکن پارادوکس ]در ظاھر
انکار يا کم اھميت جلوه
دادن ھيچيک از جوانب مسئلۀ پيچيده ،و ھيچيک از دو ر ِ
ِ
متناقض و عمالً يک حقيقت واحد[ عمل نمود.
 ١٠ – ٨ :١١اين آيات ،نقل قول از اش ) ١٠ :٢٩آيۀ  ٨الف( ،تث ) ۴ :٢٩آيۀ  ٨ب ،اما نه از  MTيا
 (LXXو مزمور ) ٢٣ -٢٢ :٦٩آيات  (١٠ – ٩می باشند .آنھا حقيقتا ً نشانگر مأموريت و دعوتی ھستند که
نافرمان اسرائيل ،يافته بود .اشعيا کالم خدا را اعالم می کرد ،اما قوم خدا
قوم
اشعيا در  ١٣ -٩ :٦در مورد ِ
ِ
نتوانستند و نمی خواستند جوابی بدھند .پولس بدين ترتيب دارد از عھد عتيق شاھد می آورد که خدا برخی را
ھمچون  ١۵ ،١٣ :٩و  ،١٧سختدل می سازد.

٨ :١١
NKJV ،NASB
JB ،NRSV
TEV

"خدا روح رخوت به آنان داد"
"خدا روح فرسودگی به آنان داد"
"خدا اذھان و دل ھای آنان را ُکند ساخت"

واژۀ يونانی ) (Katanuxisکه تنھا اين يکبار در عھد جديد آمده ،در مورد گزش حشره ای به کار رفته است
که با ايجاد يک حس شديد ،حواس عمده را کند می سازد.
فعل اول درينجا
" ١٠ :١١ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺗﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺸﺖ اﯾﺸﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر اﺑﺪی ﺧﻢ ﺷﻮد"
ِ
»گـذشـتــۀ غـيـرمـعـيـــن امــــری غـيـرمـسـتـقـيـم« است که پس از آن فعل »گــذشـتــۀ غـيـرمـعـيـــن مـتـعـدی
امــــری« آمده است .اين راز حاکميت خدا ،و جواب الزم انسان ھا می باشد .خدا منبع ھمه چيز است ،و ھمه
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چيز را او ايجاد و شروع می کند ،اما در حاکميت خود اينطور اراده فرموده است که انسان ھا ،که اشرف
مخلوقات او ھستند ،بتوانند با آزادی از او اطاعت کنند و به او پاسخ دھند .آنانيکه با ايمان به او پاسخ نمی
دھند ،در بی ايمانی خود سختدل می گردند.
در اين چارچوب ،پولس نقشۀ ابدی خدا را برای رستگاری نسل آدم بيان می کند .بی ايمانی يھوديان ،را ِه
ايمان را برای غيريھوديان باز می کند و توسط حسادت ،باعث بازگردانيدن قوم اسراييل ميگردد! اين نقشه
برای شامل کردن است )ر.ک .افس  ،(١٣ :٣ -١١ :٢نه برای محروم ساختن! سختدل ساختن ،باعث بيشتر
شدن حاصل می گردد!
ِ
متن ) NASBبه روز شده(١٦ -١١ :١١ :
 ١١باز می پرسم :آيا لغزش يھوديان برای سقوط آنھا بود؟ ھرگز چنين مباد! بلکه در اثر خطای آنان،
نجات به غيريھوديان رسيده است ،تا باعث حسادت آنان گردد ١٢ .اما اگر خطای آنھا،غنای جھان است و
شکست شان،غـنای غير يھوديان ،چقدر بيش از اين ،کامل شدن تعدادشان خواھد بود؟  ١٣ا ّما روی سخنم با
شما غير يھوديان است .از آنجا که من رسول غير يھوديانم ،به خدمت خود می بالم ١۴ ،شايد به نوعی
شدن ايشان به معنی
حسادت ھم ميھنان خود را برانگيزم و برخی از آنان را نجات بخشم ١۵ .زيرا اگر رد
ِ
اول خمير،
مصالحۀ جھان با خدا است ،پذيرفته شدن شان چه خواھد بود ،جز حيات از مردگان؟  ١٦اگر تکۀ ِ
تقديس شده است ،تمامی آن خمير مقدّس است؛ و اگر ريشه مقدس باشد ،شاخه ھا نيز مقدّسند.
" ١١ :١١باز می گويم" اين ھمان عبارت بديھی و مسلم در  ١ :١١می باشد .آن عبارت ،بحث و استدالل
الھياتی پولس را به طرز ديگری ادامه می دھد .در آيات  ،١٠ -١خدا تمامی قوم اسرائيل را رد ننموده است؛
در آيات  ٢۴ -١١رد شدن قوم اسرائيل ھميشگی نيست بلکه بدينوسيله منظور انجام می شود .از طريق آن،
غيريھوديان بھره مند گرديده اند.

"آيا لغزش يھوديان برای سقوط آنھا بود؟"
NASB
"آيا لغزيده اند تا سقوط کنند"
NRSV،NKJV
"ھنگامی که يھوديان لغزش خوردند ،آيا سقوطی منتھی به نابودی شان داشتند"
TEV
"آيا يھوديان برای ھميشه سقوط کرده اند ،يا صرفا ً لغزش خورده اند"
JB
در برابر اين سئوال انتظار می رفت پاسخ "نخير" باشد .بی ايمانی قوم اسرائيل ،يک وضعيت ھميشگی
نيست.

"در اثر خطای آنان"
NASB
"بوسيلۀ سقوط شان"
NKJV
"بوسيلۀ لغزش آنھا"
NRSV
"از آنجا که گناه کردند"
TEV
"سقوط آنھا"
JB
در چارچوب متن ،منظور اين عبارت ،رد کردن عيسی به عنوان ماشيح ،توسط يھوديان است )ر.ک .آيه
.(١٢
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" نجات به غيريھوديان رسيده است" اين چه گفتۀ شوکه آوری برای يھوديان قرن اول می بوده است
)ر.ک .آيۀ ١٢؛ اعمال ۴٦ :١٣؛ ٦ :١٨؛ ٢١ :٢٢؛ .(٢٨ :٢٨
" تا باعث حسادت آنان گردد" نقشۀ خدا برای شامل ساختن غير يھوديان اين دو مقصود را به نتيجه می
رساند (١) :خدا نجات را به ھمگی بشر عرضه می کند؛ و ) (٢خدا ،باقيماندگانی از قوم اسرائيل را باز می
درقبال بيداری روحانی
ايمان شخصی خواھند داشت .من شخصا ً مطمئن نيستم که مورد دوم،
گرداند و آنھا
ِ
ِ
يھوديان در زمان ھای آخر باشد )ر.ک .زکريا  ،(١٠ :١٢يا آنکه عبادتگاھھای امروزی
يھوديان مسيحی
ِ
] [Messianic synagoguesمی توانند تحقق اين وعده باشند.
 ١۴ -١٢ :١١در اين آيات يک سری ده تايی از »جـمـالت شـرطــی« است که مربوط به بی ايمانی يھوديان،
در ارتباط با ايمان داشتن غير يھوديان ھستند .آيات » ٢۴ ،٢١ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١۵ ،١۴ ،١٢جـمـالت
شــرطــی نـــوع اول« ھستند که از ديدگاه نويسنده ،يا به منظور شيوايی سخن ،واقعيت تلقی شده اند ،در
عمل بالقوه در آينده می باشند.
حاليکه آيات  ٢٢و » ٢٣جــمـالت شــرطـی نـوع ســوم« ھستند که حاکی از
ِ
١٢ :١١
NASB
NKJV
NRSV
TEV
JB

"چقدر بيش از اين ،کامل شدن تعدادشان خواھد بود"
"چقدر بيش از اين ،کامليت آنھا"
"چقدر بيش از اين ،گنجانيدن کامل آنھا خواھد بود"
"آنگاه ،برکات چقدر بيشتر خواھند بود  -زمانی که تعداد کامل يھوديان شامل گردند"
"آنگه تصور کن در اثر ايمان آوردن ھمگی آنان ،چه مزايای بيشتری درين حاصل
می گردد"
ت "کامليت آنھا" است .آيا در مورد ) (١نجات يافتن يھوديان
نکتۀ اصلی در تفسير اين قسمت ،معنی عبار ِ
نھايی ايمانداران برگزيدۀ يھودی و غير يھودی؟
شمار
است ،آيات  ١۴ب ٢٦ ،الف ،يا )(٢
ِ
ِ

" ١٣ :١١روی سخنم با شما غير يھوديان است" فصل ھای  ١١ – ٩يک واحد ادبی را تشکيل می دھند که
ماشيح يھود ،مورد ر ِد يھوديان قرار گرفته است؟" اما ،اين پرسش باقی می
پاسخ اين سئوال می باشند" :چرا
ِ
ماند که چرا پولس چنين نيازی را در اين نامه ،و در اين مقطع اظھارات خود حس کرده که به اين سئوال
بپردازد.
به نظر می رسد آيات  ،٢۴ -١٣و قسمت سوم آيۀ  ،٢۵انعکاسی از مسئله ای در کليسای شھر روم بين
يھوديان نژاد گرا و غيريھوديان باشد .حال آيا اين مسئله بين ايمانداران يھودی و ايمانداران غير يھودی وجود
داشته ،يا بين غيريھوديان ايماندار و يھوديان بی ايمان )کنيسۀ يھوديان( ،مشخص نيست.
احساس خواندگی می کرد تا خدمت انجيل را
" من رسول غير يھوديانم" پولس به طرزی منحصر به فرد،
ِ
برای دنيای غيريھودی به انجام برساند )ر.ک .اعمال ١۵ :٩؛ ٢١ :٢٢؛ ١٧ :٢٦؛ روم ۵ :١؛ ١٦ :١۵؛
غال ١٦ :١؛ ٩ ،٧ :٢؛  ١تيمو ٧ :٢؛  ٢تيمو .(١٧ :۴

" NKJV ،NASBبه خدمت خود می بالم"
"از خدمت خود تجليل می کنم"
NRSV
"به کار خود افتخار می کنم"
TEV
"افتخار می کنم که فرستاده شده ام"
JB
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کلمۀ "می بالم" می تواند اين معانی را داشته باشد (١) :شکرگذار بودن؛ ) (٢افتخار داشتن به؛ يا )(٣
بھترين استفاده را از چيزی بردن .اين نيز می تواند انعکاسی از مسئله ای در کليسای شھر روم بوده باشد!
پولس ) (١از خدمت به غيريھوديان خرسند است ،يا ) (٢مشاھده می کرد که خدمتش ،يھوديان را به حسادت
بر می انگيزد ،که منتھی به نجات آنان می گرديد )ر.ک .آيات  ١۴ ،١١و .(٣ -١ :٩
" ١۴ :١١برخی از آنان را نجات بخشم" اين خواندگی پولس برای بشارت است .او می دانست که بعضی
به موعظۀ انجيل لبيک می گويند )ر.ک ١ .قرن  (٢١ :١در حاليکه ديگران ايمان نخواھند آورد )ر.ک ١ .قرن
راز برگزيدگی است )عھد عتيق و عھد جديد(!
 .(٢٢ :٩اين ِ
 ١۵ :١١رد شدن قوم اسرائيل که در عھد عتيق برگزيده شده بودند ،بخشی از نقشۀ خدا برای رستگاری
تمامی بشر بود ) . (cosmosتکبر يھوديان در خود پارسا انگاری و نژادگرايی و شريعت گرايی ،البته نياز
به ايمان را تأکيد می نمود )ر.ک .(٣٣ -٣٠ :٩ .ايمان به يھّوه و ماشيح او ،کلي ِد برخورداری از جايگاه درست
در برابر خدا است ،نه انجام فرايض مذھبی توسط انسان .ا ّما بايد در نظر داشت که رد شدن قوم اسرائيل ،به
کردن ھمۀ مردم دنيا بود .جايی برای غرور بشر نيست  -چه يھودی يا غيريھودی .ظاھراً
منظور رستگار
ِ
اين پيامی بود که کليسای رومی نياز به شنيدن آن داشت!
" مصالحۀ جھان با خدا" اين از لحاظ الھياتی قابل مقايسه با "نيکی مطلق خدا" است .کلمات آن از kata
به ھمراه  alassōبرگرفته شده اند )عوض کردن ،تغيير دادن ،تبديل کردن( .منظور اينجا جانشين ساختن
آرامش در عوض دشمنی ،و برقراری دوبارۀ لطف است )ر.ک .روم ١١ :۵؛ ١۵ :١١؛  ٢قرن  ١٨ :۵و
 .(١٩خدا خواستار تجديد رابطه ای است که در باغ عدن وجود داشت .گناه ،آن رابطه را از ميان برداشت،
اما مسيح ،شباھت خدا را در انسان ھای خاطی که ايمان آورده ،به آن عمل می کنند ،احيا ساخته است .اينان با
خدا آشتی يافته و پذيرفته شده اند )ھمسان آيۀ  .(١۵انسان قادر به تجديد اين رابطۀ نزديک نبود ،اما خدا می
تواند چنين کند و آن را انجام است!
اول خمير ،تقديس شده است" اين »جـمـلــۀ شــرطــی نــوع اول « است که از ديدگاه
" ١٦ :١١اگر تکۀ ِ
نويسنده ،يا به منظور شيوايی سخن ،واقعيت تلقی شده است .اشارۀ آن به اعداد  ٢١ -١٧ :١۵است .اين
عبارت ،يک استعاره است ،و مشابه مفھوم عھد عتيق "محصول نخست" می باشد که مردم به خدا تقديم می
کردند تا نشان دھند تمامی محصول متعلق به خداوند است.
در باستان ،باقيماندگان ايماندار يھودی ،ھنوز بر بقيۀ ملت اثرگذار بودند )ر.ک .پيدا ٣٣ -٢٧ :١٨؛  ٢توا
 .(١۴ :٧استعارۀ "تکۀ اول" ھمسان "ريشه" است )ر.ک .ارم  ،(١٧ -١٦ :١١که ھر دوی آنھا به افراد
وفادار در قوم اسرائيل ،بخصوص به پاتريارخ ھای عھد عتيق ،اشاره می کنند )ر.ک .آيۀ .(٢٨
متن ) NASBبه روز شده(٢۴ -١٧ :١١ :
 ١٧ا ّما اگر برخی از شاخه ھا قطع شدند و تو ،که زيتون وحشی بودی ،در ميان آنان پيوند شدی و در
مقوی آن درخت زيتون با آنان سھيم گشتی ١٨ ،بر آن شاخه ھا فخر مفروش؛ اما اگر فخر
تغذيه از ريشۀ
ِ
١٩
پس در جواب
بفروشی ،به ياد داشته باش که تو نيستی که حامل ريشه ھستی ،بلکه ريشه حامل توست.
می گويی" :شاخ ھا قطع شدند تا من پيوند شوم ٢٠ ".کامالً درست است ،آنھا به علت بی ايمانی شان قطع
شدند ا ّما تو به وسيلۀ ايمانت استواری .مغرور مباش بلکه بترس؛  ٢١زيرا اگر خدا بر شاخه ھای طبيعی
شفقت نکرد ،بر تو نيز شفقت نخواھد کرد ٢٢ .پس مھربانی و سختگيری خدا را در نظر داشته باش:
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سختگيری نسبت به کسانی که سقوط کرده اند ،ا ّما مھربانی خدا به تو  -البته به اين شرط که در مھربانی او
باقی بمانی ،و گرنه تو نيز بريده خواھی شد ٢٣ .و آنان نيز ،اگر در بی ايمانی خود باقی نمانند ،پيوند خواھند
شد ،زيرا خدا قادر است آنھا را بار ديگر پيوند بزند ٢۴ .زيرا اگر تو از آنچه مطابق طبيعت درخت زيتو ِن
زيتون آزاد پيوند گشتی ،پس چقدر بيشتر اينھا که
ت
وحشی است بريده شدی ،و برخالف طبيعت به درخ ِ
ِ
شاخه ھای طبيعی ھستند می توانند به درخت زيتون خود شان پيوند شوند.
" ١٧ :١١اگر" به يادداشت در  ٢۴-١٢ :١١رجوع نماييد.
" شاخه ھا قطع شدند" منظور افراد بی ايمان قوم اسرائيل ھستند )ر.ک .آيات " ،١٩ ،١٨شاخه ھای
طبيعی" ،آيۀ .(٢١
" زيتون وحشی" منظور غيريھوديان ايماندار ھستند که در اثر موعظۀ انجيل ايمان می آورند.
" پيوند" پولس اين استعارۀ کشاورزی را که در آيۀ  ١٦آغاز نموده ،ادامه می دھد .پيوند زدن شاخه ھای
زيتون وحشی به درخت اصلی ،به حاصل آن درخت می افزود )ر.ک .آيۀ .(٢۴
" درخت زيتون" اين سمبل ملت اسرائيل است )ر.ک .آيۀ ٢۴؛ مزمور ٨ :۵٢؛ ٣ :١٢٨؛ ارم :١١
ارتباط بين يھوديان و غير يھوديان
توصيف
١٦؛ ھوشع  .(٦ :١۴اين استعارۀ دوم پولس از عھد عتيق برای
ِ
ِ
است.
" ١٨ :١١بر آن شاخه ھا فخر مفروش" اين »حــال امـــــری« به ھمراه »تــکــواژ مــنــفـی وابـسـتــه«
بازايستادن عملی در حال انجام است .آيۀ مذکور ،به ھمراه آيات  ٢٠ ،١٣و ،٢۵
است که معموالً به معنی
ِ
نشانگر وجود مسئله ای بين يھوديان و غيريھوديان در کليسای روم است.
 ٢٠ -١٩ :١١آيۀ  ،١٩يک سخن اعتراض آميز ديگر است )معترض فرضی( .پولس دليل رد شدن يھوديان
را توضيح می دھد .اين بخاطر بی ايمانی خود آنھا بود ،نه به خاطر آنکه غيريھوديان مورد محبت بيشتری
بوده اند! غيريھوديان صرفا ً بخاطر محبت خدا مشمول شدند )ر.ک .پيدا  (١۵ :٣و نيز بخاطر ايمانشان!
بعالوه آنان می توانستند با برانگيختن حسادت يھوديان ،سبب بازگشت آنان به سوی خدا گردند )ر.ک .آيات
.(١۴ ،١١
٢٠ :١١
"تو به وسيلۀ ايمانت استواری"
NASB
"تو به وسيلۀ ايمان استواری"
NKJV
"اما صرفا ً بوسيلۀ ايمان استواری"
NRSV
"برجا استواری زيرا ايمان داری"
TEV
"اگر ھنوز استوار برجا ھستی ،صرفا ً بخاطر ايمانت است"
JB
ب ده »جــمـلـــۀ شـرطــی« قرار دارد .جايگاه ما
اين »کــامـــل مـتـعـدی اخـبـاری« است .اما در چارچو ِ
در برابر خدا ،توسط ايمان است و ھميشه با ايمان ادامه می يابد .اگر ايمان نباشد ،جايگاه ما نيز ديگر برجا
ت بودن در ايمان )(٣
نخواھد بود .رستگار شدن به اين معانی است (١) :در ابـتـدا ايـمـان آوردن ) (٢حالــ ِ
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پيشرفت مداوم ايمان ؛ و ) (۴تکميل نھايی ايمان .در مورد نظام ھای الھياتی که تمام توجھشان صرفا ً به يکی
از اين واقعيت ھای کتاب مقدسی است ،احتياط کنيد .به عنوان خاص در  ۴ :١٠رجوع نماييد.
خدا ايجاد کننده ،پيشقدم ،حفظ کننده ،و کامل کنندۀ نجات است  -اما در قالب معاھده .مشی الھی او چنين
انسان خاطی بايد در يکايک اين مراحل و به طور مداوم توبه کند و ايمان داشته باشد.
است که
ِ

"مغرور مباش بلکه بترس"
NASB
"متکبر مباش ،بلکه بترس"
NKJV
"پس مغرور مشو ،بلکه ھيبت او را در دل داشته باش"
NRSV
"اما از ين مغرور مباش؛ بلکه بترس"
TEV
"بجای اينکه تو را مغرور سازد ،بايد تو را بترساند"
JB
ھر دوی اين جمالت» ،حــال امــــری« ھستند .جملۀ اول دارای »تـکـواژ وابـسـتــۀ مـنـفــی« است ،که به
معنی بازايستادن عملی در حال انجام است .آن حاکی از مسئله ای در کليسای روم بود .دليل ترس در آيۀ ٢١
ذکر شده است.
" ٢١ :١١بر تو نيز شفقت نخواھد کرد" ھمانطور که قوم اسرائيل مرتد شد و در ايمان پر نخوت خود ،از
يھوه دوری جست و قطع گرديد ،کليسا نيز اگر با پارسا انگاشتن مغرورانۀ خود از ايمان به مسيح برگردد،
قطع خواھد شد .پس از ايمان نخستين ،بايد به طور مداوم شيوۀ زندگی پر ايمان داشت )ر.ک .متی -١ :١٣
٢٣؛ مرقس ١٢ -١ :۴؛ لوقا  .(١٠ -۴ :٨بايد ھميشه در برابر غرور مقاومت ورزيد .ما آنچه ھستيم ،در
اثر فيض خدا ھستيم ،و تمام کسانی که به مسيح توکل دارند برادران ما ھستند!
" ٢٢ :١١مھربانی و سختگيری خدا" روش ھای خدا ھميشه به نظر انسان ھای گناھکار ،متناقض می
نمايند )ر.ک .اش  .(١١ -٨ :۵۵ما نتيجۀ گزينه ھای خود را خواھيم ديد .برگزيدگی الھی ،به اين معنی نيست
که انسان ديگر مسئوليتی نداشته باشد .برگزيدن ملت اسرائيل ،رستگاری يکايک يھوديان را تضمين نکرد.
" به اين شرط که در مھربانی او باقی بمانی" اين »جـملـۀ شـرطـی نـوع سـوم«  ،با »زمـان حـال
شــرطـی« است .اين ساختار دستوری به اين معنی بود که ادامۀ وضعيت ايمانداران غيريھودی ،شرطی است
)اين جنبۀ ديگر حاکميت خدا در روميان  ٩است(؛ بايد در حفظ ايمان خود ،کوشا باشيم )ر.ک .فيل -١٢ :٢
 .(١٣اينجا اشاره ،ھم به پايداری جمعی و ھم فردی است )ر.ک .غال ٩ :٦؛ مکا ١٧ ، ٧ :٢؛ ،١٣ ،٦ :٣
ميان جنبه ھای شراکتی و انفرادی در کتاب مقدس است .ھم وعده ھا وجود دارند
تنش
 .(٢٢اين ھمان راز و
ِ
ِ
)بر پايۀ ذات و شخصيت خدا( و ھم تعّھدھای شرطی )بر پايۀ پاسخ انسان( .به عنوان خاص :نياز به
استقامت ،در  ٢۵ :٨رجوع نماييد.
 ٢٣ :١١اين آيه ،از الگوی دستوری و الھياتی آيۀ  ٢٢پيروی می کند .اگر يھوديان توبه کنند و ايمان آورند،
شامل خواھند شد .اگر غير يھوديان از ايمان باز ايستند ،رد خواھند شد )ر.ک .آيۀ  .(٢٠ايمان نخستين به
مسيح ،و ايمان مداوم به او ،برای ھر دو گروه ضروری و حياتی است.
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متن ) NASBبه روز شده(٣٢ -٢۵ :١١ :
 ٢۵ای برادران ،نمی خواھم از اين راز بی اطالع باشيد – مبادا خود را دانا بپنداريد – که سختدلی بر
بخشی از اسرائيل حکمفرما شده است ،تا وقتی که شما ِر کامل غير يھوديان داخل گردند ٢٦ .و اينچنين تمامی
اسرائيل نجات خواھد يافت .چنانکه نوشته شده است" :رﻫﺎﻧﻨﺪه ای از ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﯽ دﯾﻨﯽ را از
٢٨
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ"" ٢٧ .اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارم".
ش خدا ،به خاطر پدران ،محبوب اند ٢٩ .زيرا
لحاظ انجيل ،به خاطر شما ،دشمن اند؛ ا ّما به
به
ِ
ِ
لحاظ گزين ِ
٣٠
عطايا و دعوت خدا غير قابل فسخ ھستند .درست ھمان گونه که شما زمانی نسبت به خدا نافرمان بوديد،
ا ّما اکنون در نتيجۀ نا فرمانی ايشان رحمت يافته ايد ٣١ ،ايشان نيز اکنون نافرمان شده اند تا در نتيجۀ رحمت
خدا بر شما] ،اکنون[ بر ايشان نيز رحم شود ٣٢ .زيرا خدا ھمه را در بند نافرمانی نھاده ،تا بر ھمگان رحمت
کند.
" ٢۵ :١١ای برادران ،نمی خواھم از اين راز بی اطالع باشيد" اين يکی از اصطالحات مشخصۀ پولس
است )ر.ک١٣ :١ .؛  ١قرن ١ :١٠؛ ١ :١٢؛  ٢قرن ٨ :١؛  ١تسا  .(١٣ :۴اين معموالً بحث مھمی را
معرفی می کند .کاربرد آن ھمانند "آمين ،آمين" است که عيسی در ابتدای سخنان خود می فرمود .پولس از آن
در ارائه موضوع جديد استفاده می کند.

،NKJV ،NASB
NRSV
TEV
JB

"راز"
"حقيقت مخفی"
"دليل پنھان برای ھمۀ اينھا"

عنوان خاص :راز
خدا مقصود يگانه شده ای برای نجات بشر دارد که حتی مقدم بر زمان گناه انسان بوده است )ر.ک .پيدا
 .(٣اشارات مختصری از اين برنامه در عھدعتيق ،نمايانگر آن ھستند )ر.ک .پيدا ١۵ :٣؛ ٣ :١٢؛ خروج
٦-۵ :١٩؛ و مجموعۀ آيات عالمگير در انبياء( .اما تمامی اين برنامۀ کار ،روشن نبود )ر.ک ١ .قرن :٢
 .(٨ -٦آمدن عيسی و روح القدس ،آغازی برای بيشتر روشنتر شدن آنست .پولس از واژۀ "راز" برای
توصيف نقشۀ کامل رستگاری ،استفاده می کند )ر.ک ١ .قرن ١ :۴؛ افس ١٩ :٦؛ کولس ٣ :۴؛  ١تيمو :١
 .(٩اما آن را به چند مفھوم مختلف بکار می برد:
سختدلی بخشی از قوم اسرائيل ،تا غيريھوديان بتوانند مشمول گردند .اين رخنۀ غير يھوديان ،روندی
.١
ِ
است با اين ھدف که يھوديان ،عيسی را به عنوان آن مسيح که در نبوت ھا ذکر شده است ،بپذيرند
)ر.ک .روم .(٣٢ -٢۵ :١١
 .٢انجيل به ملت ھای غيريھودی اعالم شد ،که ھمگی در مسيح و توسط مسيح ،شامل شده اند )ر.ک .روم
٢٧-٢۵ :١٦؛ کولس .(٢ :٢
 .٣بدن ھای جديد ايمان داران در زمان بازگشت ثانوی مسيح )ر.ک ١ .قرن ۵٧ -۵ :١۵؛  ١تسا -١٣ :۴
.(١٨
ساختن ھمه چيز در مسيح )ر.ک .افس .(١١ -٨ :١
 .۴با ھم جمع
ِ
236

.۵
.٦
.٧

.٨
.٩

غيريھوديان و يھوديان ھم ارث می باشند )ر.ک .افس .(١٣ :٣ -١١ :٢
نزديکی رابطۀ بين مسيح و کليسا به عنوان ازدواج بيان شده است )ر.ک .افس .(٣٣ -٢٢ :۵
قوم عھد ،راه يافته اند و روح مسيح در آنھا قرار گرفته است تا رشد روحانی يافته،
غيريھوديان به ِ
شبيه مسيح شوند  -يعنی بازگردانيدن شباھت خدا در انسان ،که در اثر گناه او خدشه يافته بود )ر.ک.
پيدا ١٣ -١١ ،۵ :٦؛  (٢١ :٨و نيز خدا در انسان )ر.ک .پيدا ٢٧ -٢٦ :١؛ ١ :۵؛ ٦ :٩؛ کولس
.(٢٨ -٢٦ :١
زمان آخر )ر.ک ٢ .تسا .(١١ -١ :٢
ال ]ضد مسيح[
َج ّد ِ
ِ
خالصه ای از اين راز توسط کليسای اوليه ،در  ١تيمو  ١٦ :٣ديده می شود.

" مبادا خود را دانا بپنداريد" در اينجا اشارۀ ديگری به تنش در کليسا/ھای روم است )ر.ک .آيۀ .(١٨

"که سختدلی بر بخشی از اسرائيل حکمفرما شده است"
NASB
"که تا اندازه ای سختدلی بر اسرائيل حکمفرما شده است"
NKJV
"سختدلی بر بخشی از اسرائيل حکمفرما شده است"
NRSV
"که گردنکشی قوم اسرائيل ھميشگی نخواھد بود"
TEV
"يک بخش اسرائيل کور شده است"
JB
اين اظھار بايد به ھمۀ فصل  ١١مرتبط باشد .ھمواره عده ای از يھوديان ايماندار بوده اند و در آينده نيز
نابينايی عده ای از آنھا  -که خدا آن را ايجاد کرده است )آيات  (١٠ -٨زيرا يھوديان عيسی را
خواھند بود .اين
ِ
رد کرده بودند  -با نقشۀ خدا در رستگاری ھمگان ،جور است .خدا نجات را به ھمه وعده داده است )ر.ک.
پيدا  .(١۵ :٣او ابراھيم را برگزيد تا پيام خود را به ھمه برساند )ر.ک .پيدا  .(٣ :١٢او قوم اسرائيل را
برگزيد تا پيام خود را به ھمه برساند )ر.ک .خروج  .(٦ -۵ :١٩قوم اسرائيل با غرور ،بی وفايی و بی ايمانی
انجام مأموريت خود قصور ورزيدند .خدا می خواست از را ِه برکت
خود ،از کوشش برای
دادن قوم اسرائيل،
ِ
ِ
پيام خود را به غيريھوديا ِن جھان برساند )ر.ک .تث  .(٢٩ -٢٧قوم اسرائيل نتوانست به »معاھده« عمل کند و
در نتيجه ،خدا او را داوری کرده ،دچار عقوبت دنيوی ساخت .اکنون خدا ھمين داوری را گرفته است و آن را
برای محقق ساختن مقصود اوليۀ خود برای رستگاری بشر توسط ايمان ،به کار برده است )ر.ک .آيات -٣٠
٣١؛ حز .(٣٨-٢٢ :٣٦
" تا وقتی که شما ِر کامل غير يھوديان داخل گردند" ھمين واژۀ ) (pleromaدر آيۀ  ١٢برای يھوديان به
کار رفته است .ھر دو آيه در مورد پيش دانی و برگزيدگی الھی سخن می گويند .عبارت "تا وقتی که" ،حاکی
از محدوديت زمان برای اين دورۀ غيريھوديان می باشد )ر.ک .لوقا .(٢۴ :٢١
" ٢٦ :١١تمامی اسرائيل نجات خواھد يافت" اين را به دو صورت می توان تفسير نمود (١) :اين اشاره
به ملت اسرائيل باشد – نه به يکايک افراد يھودی ،بلکه به اکثريت آنھا در يک مقطع خاص تاريخ (٢) .از
يک لحاظ به قوم اسرائيل روحانی ،يعنی کليسا اشاره دارد .پولس اين مفھوم را در روم  ، ٢٩ -٢٨ :٢غال :٦
کامل يھوديان" در آيۀ  ١٢و "سھميۀ کامل
١٦؛  ١پطر ٩ ،۵ :٢؛ مکا  ٦ :١به کار می برد" .سھميۀ
ِ
الھی است ،نه تمامی ،به معنای
غيريھوديان" در آيۀ  ،٢۵ھمسان می باشند" .تمامی" از لحاظ برگزيدگی
ِ
زيتون وعده ،روزی تکميل خواھد شد.
يکايک افراد .درخت
ِ
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بعضی تفسير کنندگان می گويند که اين بايد صرفا ً اشاره به ملت اسرائيل به اين داليل باشد (١) :چارچوب
فصل ھای ١١ -٩؛ ) (٢نقل قول ھا از عھد عتيق در آيات ٢٧ -٢٦؛ و ) (٣اظھار صريح در آيۀ  .٢٨خدا
ھنوز نسل طبيعی ابراھيم را دوست می دارد و می خواھد آنھا نجات يابند! آنھا بايد از طريق ايمان به مسيح
وارد شوند )زکر (١٠ :١٢
اين سئوال را که آيا آن يھوديانی که "سختدل" شده بودند ،فرصتی در زمان آخر برای ايمان آوردن خواھند
داشت ،نمی توان از اين متن يا ھيچ متن ديگری پاسخ داد .مسيحيان آمريکايی بخاطر فرھنگ خود عادت
دارند سئواالت فردی بپرسند ،اما کتاب مقدس با تمامی گروه به طور شراکتی کار دارد .اينگونه سئواالت را
بايد به خدا سپرد .او نسبت به مخلوقات خود که محبوب او ھستند ،منصفانه عمل خواھد کرد!
" چنانکه نوشته شده است" اين به دو نقل قول از ترجمۀ ھفتاد از اش ) ٢١ -٢٠ :۵٩آيۀ  (٢٦و ٩ :٢٧
)آيۀ  (٢٧رجوع می کند .ساز و کار رستگاری ،ايمان به عيسی ماشيح خواھد بود .نقشۀ دومی وجود ندارد.
نقشۀ خدا ھمين است .تنھا يک راه برای رستگاری وجود دارد )ر.ک .يوحنا ١٨ -٧ :١٠؛ ٢٩ -٢۵ :١١؛
.(٦ :١۴
 ٢٧ :١١اشعيا  ،٩ :٢٧که در آيۀ  ٢٧نقل شده است ،بازگشت قوم اسرائيل به سرزمين وعده را )آيات -١
 (١١با دعوت از دشمنان عرفی )ملل غيريھودی( برای مشمول شدن )ر.ک .آيات  (١٣ -١٢ترکيب می کند.
اگر اين بازگشت تحت اللفظی باشد ،پس سلطنت ھزارساله می تواند تحقق اين نبوت باشد .اگر تلويحی باشد،
ماشيح خدا به ھم پيوسته
آن موقع معاھدۀ جديد  -آن راز انجيل  -که در آن يھود و غيريھود به وسيلۀ ايمان به
ِ
اند ،ھدف خواھد بود )ر.ک .افس  .(١٣ :٣ -١١ :٢تصميم گيری بين اين دو مشکل است .بعضی نبوت ھای
عھدعتيق شامل کليسای »معاھدۀ جديد« می شوند .با اين وجود ،خدا به وعده ھای خود وفادار است ،حتی
زمانی که انسان ھا وفا نمی کنند )ر.ک .حز .(٣٦ -٢٢ :٣٦
 ٢٨ :١١اين آيه دو جنبۀ توأم برگزيدگی را نشان می دھد ) (١در عھد عتيق ،برگزيدگی برای خدمت بود.
خدا مشيت فرمود انسان را وسيله قرار داده ،از او برای رستگاری بشر استفاده نمايد؛ ) (٢در عھد جديد،
رستگاری عموم بشر ،که به شباھت خدا
رستگاری ابدی ارتباط داده شده است .اين
برگزيدگی ،با انجيل و
ِ
ِ
ساخته شده اند ،ھدف ھميشگی بوده است )ر.ک .پيدا .(١۵ :٣
خدا به وعده ھای خود وفادار است .ايمانداران عھدعتيق و مقدسين عھد جديد نيز اينطور ھستند .کليد
موضوع ،وفاداری خداست ،نه وفاداری انسان ،و رحم خداست ،نه انجام فرايض توسط مردم .گزينش الھی به
منظور برکت دادن است ،نه محروم ساختن!
ِ
" به خاطر پدران ،محبوب اند" اين وعدۀ خروج  ٦ -۵ :٢٠و تث  ١٠ -٩ :۵و  ٩ :٧است .خانواده ھا
در اثر ايمان نسل ھای قبلی برکت می يابند .قوم اسرائيل بخاطر پاتريارخ ھای وفادار برکت يافت )ر.ک .تث
٣٧ :۴؛ ٨ :٧؛  .(١۵ :١٠اينکه ماشيح بايد از سبط يھودا می آمد ،نيز وعده ای به داوود بود )ر.ک٢ .
سمو  .(٧اما اين را بايد تذکر داد که حتی "اشخاص وفادار" قادر به نگاھداشتن کامل شريعت نبودند )ر.ک.
حز  .(٣٦ -٢٢ :٣٦ايمان – ايمان شخصی و خانوادگی ،اما نه ايمان کامل – مورد قبول خدا است و می تواند
ديگر خانواده ،منتقل گردد )ر.ک ١ .قرن .(١٦ -٨ :٧
بالقوه ،از نسلی به نسل
ِ
٢٩ :١١
،NKJV ،NASB
NRSV

"زيرا عطايا و دعوت خدا غير قابل فسخ ھستند"
238

"زيرا خدا در مورد کسانی که برمی گزيند و برکت می دھد تصميم خود را تغيير نمی
TEV
دھد"
"خدا ھرگز عطايای خود را پس نمی گيرد يا گزينش خود را فسخ نمی کند"
JB
مقصود ،عطايای روحانی به اشخاص نيستند )ر.ک ١ .قرن  ،(١٢بلکه وعده ھای خدا در عھد عتيق و عھد
جديد ،برای رستگاری می باشند .گزينش ،مؤثر است .وفاداری خدا ،اميد ملت اسرائيل است )ر.ک .مال :٣
!(٦
 ٣٢ -٣٠ :١١اين آيات خالصۀ نقشه ھا و مقاصد خدا ھستند (١) :آنھا ھميشۀ بر پايۀ رحم او می باشند )به
يادداشت در  ١٦ -١۵ :٩رجوع نماييد( ،نه تقدير مستبدانه .واژه "رحم" ،چھار بار در اين چارچوب وسيع تر
به کار رفته است )ر.ک (٢) .(٢٣ ،١٨ ،١٦ ،١۵ :٩ .خدا ھمۀ انسان ھا را داوری کرده است .يھود و غير
يھود ،ھمگی گناھکار می باشند )ر.ک٢٣ ،١٩ ،٩ :٣ .؛  (٣) .(١١ :۵خدا ،نياز و قادر نبودن بشر را،
فرصتی برای رحم کردن به ھمگی انسانھا ساخته است )ر.ک .آيۀ  .(٢٢دوباره ،در چارچوب" ،ھمگی" بايد
در مقايسه با آيات  ١٢و  ٢٦ -٢۵در نظر گرفته شود .ھمۀ افراد به ھديۀ خدا پاسخ نخواھند داد ،اما رستگاری
شامل ھمه است )ر.ک٢١ -١٢ :۵ .؛ يوحنا  .(١٦ :٣ای خدا ،اينطور باشد!!
 ٣٠ :١١و " ٣١ا ّما اکنون" اين قويا ً ايمان آوردن روحانی ملت اسرائيل را به عيسی می رسانيد .ھمانطور
که رحم خدا بر "بی ايمانی" غيريھوديان غلبه کرده است" ،بی ايمانی" يھوديان نيز ھمينطور خواھد بود.
متن ) NASBبه روز شده(٣٦ -٣٣ :١١ :
ت حکمت خدا و نيز ِعلم او؛ داوری ھای او کاوش ناپذير است و راھھايش
 ٣٣وه که چه ژرف است دول ِ
درک ناشدنی! " ٣۴زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻓﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آﮔﺎه ﺑﻮده ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺎور او ﺷﺪه اﺳﺖ؟  ٣۵ﯾﺎ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺗﺎ آن ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮد؟"  ٣٦زيرا ھمه چيز از او ،و به وسيلۀ
او ،و به مقصد اوست .او را تا ابد جالل باد .آمين.
 ٣٦ -٣٣ :١١اين آيات يکی از موارد بسيار عالی ھستند که پولس بی مقدمه شروع به جالل دادن نام خدا و
پرستش او می کند .پولس شديداً تحت تأثير راه ھای خدا قرار گرفته است :وفاداری در معاھده ،شامل ساختن
در معاھده ،انجام کامل معاھده.
" ٣٣ :١١دولت" اين اصطالح مورد عالقۀ پولس است )ر.ک۴ :٢ .؛ ٢٣ :٩؛ ١٢ :١٠؛ ٣٣ ،١٢ :١١؛
افس ٨ ،٧ :١؛ ٧ :٢؛ ١٦ ،٨ :٣؛ فيل ١٩ :۴؛ کولس  .(٢٧ :١سوق انجيل و اميد بشر ،شخصيت و
نقشۀ پر رحمت و دولتمند خداست )ر.ک .اش .(٧-١ :۵۵
" داوری ھای او کاوش ناپذير است و راھھايش درک ناشدنی" اين ستايش متناسبی در ارتباط با حقايق
ظاھراً متناقض و عمالً ھمخوان ]پارادوکس[ در فصل ھای  ١١ -٩می باشند )ر.ک .اش .(١١ -٨ :۵۵
 ٣۴ :١١اين نقلی است از ترجمۀ ھفتاد از اش  ،١۴ -١٣ :۴٠که خدا بوسيلۀ بازگردانيدن قوم خود از تبعيد،
آنھا را نجات می بخشد .در  ١قرن  ،١٦ :٢پولس ھمين قسمت را نقل می کند ،اما عنوان "خداوند" را به
عيسی نسبت می دھد.
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 ٣۵ :١١اين نقل غير دقيقی از ايوب  ٧ :٣۵يا  ١١ :۴١است.
 " ٣٦ :١١زيرا ھمه چيز از او ،و به وسيلۀ او ،و به مقصد اوست" در اين چارچوب ،اين عبارات در
مورد خدای پدر می باشند )ر.ک ١ .قرن  ،(١٢ :١١اما بسيار شبيه ديگر آيات در عھد جديد می باشند که به
خدای پسر رجوع می کنند )ر.ک ١ .قرن ٦ :٨؛ کولس ١٦ :١؛ عبر  .(١٠ :٢پولس تأييد می کند که ھمه
چيز از خدا صادر شده است و به خدا بازمی گردد.
" او را تا ابد جالل باد" اين متبارک خواندن وجود الھی ،مشخصۀ عھد جديد است .رجوع آن ) (١گاھی
به »پدر« بود )ر.ک٢٧ :١٦ .؛ افس ٢١ :٣؛ فيل ٢٠ :۴؛  ١پطر ١١ :۴؛ ١١ :۵؛ يھودا ٢۵؛ مکا :۵
١٣؛  (١٢ :٧و ) (٢گاھی به »پسر« )ر.ک ١ .تيمو ١٧ :١؛  ٢تيمو ١٨ :۴؛  ٢پطر ١٨ :٣؛ مکا :١
 .(١٦به يادداشت کامل در  ٢٣ :٣رجوع نماييد.
" آمين" به عنوان خاص در  ٢۵ :١رجوع نماييد.
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ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير ،جھت راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم .شما و کتاب مقدس و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
 .١چگونه اسرائيل از راه رستگاری خدا غافل ماند؟
 .٢دو دليلی که پولس ارائه می کند تا ثابت نمايد خدا اسرائيل را رد نکرده است ،کدام می باشند؟
 .٣چرا خدا يھوديان را سختدل ساخت؟ چگونه اينکار را انجام داد؟
 .۴مقصود از "باقيماندگان" يھود چيست؟ )آيات (۵-٢
 .۵واژۀ "راز" را در عھد جديد تعريف کنيد.
 .٦معنی  ٢٦ :١١چيست؟ چگونه به  ٦ :٩مربوط می گردد؟
 .٧پولس چه ھشداری به ايمانداران غيريھودی می دھد )آيات (٢۴ -١٧؟
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رومــيـــان فصل ١٢
تـقـســيـم بنـدی پـاراگـراف ھـا در تـرجـمـه ھـای جـديـد
UBS۴

NKJV

NRSV

TEV

آن زندگی نوين در مسيح

قربانی ھای زنده برای خدا

زندگی تخصيص داده شده به
مقدس بودن

زندگی در خدمت خدا

٢ -١ :١٢

٨ -١ :١٢

٢ -١ :١٢

٢ -١ :١٢

٨ -٣ :١٢

٨ -٣ :١٢

JB
عبادت روحانی
٢ -١ :١٢
فروتنی و محبت

٨ -٣ :١٢
آيين زندگی مسيحی

مانند مسيحی رفتار نما

نصايح تشويق آميز

٢١ -٩ :١٢

٢١ -٩ :١٢

٨ -٣ :١٢
محبت به ھمگان که شامل
دشمنان نيز ھست

١٣ -٩ :١٢

١٣ -٩ :١٢

١٣ -٩ :١٢

٢١ -١۴ :١٢

١٦ -١۴ :١٢

٢١ -١۴ :١٢

٢١-١٧ :١٢

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحۀ  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب تفسير برای راھنمايی در مطالعات ميباشد ،به اين معنی که شما شخصا ً مسئول ارائه تفسيرتان از
اين کتا ِ
کتاب مقدس ھستيد .ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منّور ساخته است .در امر تفسير،
شما و کتاب مقدس و روح القدس ،اولويت داريد .نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر
واگذار کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص کنيد .تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام
داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد .پاراگراف بندی ھا وحی نشده اند اما برای درک مقصود نويسندۀ
کار تفسير است ،کليدی می باشند .ھر پاراگراف صرفا ً و مطلقا ً يک موضوع دارد.
اصلی ،که قل ِ
ب ِ
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
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بيـنـش ھــای مـتـنــی در آيات ٨ -١
الف .اين فصل ،آغاز بخش کاربردی نامۀ روميان است ) .(١٣ :١۵ -١ :١٢اکثر نامه ھای پولس ،متن
ھايی بودند که در بارۀ موقعيت ھای خاص صحبت می کردند؛ بنابراين ،ھم دارای بخش ھای تعليمی
و ھم کاربردی می باشند .منظور پولس از نامه ھای خود ،حل مسئله يا بحران ھای محلی بوده است.
از آنرو که فصل ھای  ١تا  ٨نامه به روميان ،چنين خالصۀ پر ارزشی از تعاليم است ،بخش
اخالقی و کاربردی آن نيز به ھمان اندازه قوی می باشد.
ب .الھيات ،بدون کاربرد در شيوۀ زندگی ،از خدا نيست )ر.ک .متی ٢٧ – ٢۴ :٧؛ يوحنا ١٧ :١٣؛
رستگاری رايگان را که
روم ١٣ :٢؛ يعقوب ٢۵ ،٢٢ :١؛  .(٢٦ – ١۴ :٢پولس به روشنی،
ِ
توسط فيض خدا با ايمان به عيسی ممکن گشته است ،تعليم می دھد اما مقصود اين ھديۀ رايگان آن
است که زندگی ھای ما را کامالً دگرگون سازد! رستگاری رايگان ھست ،اما پس از آن ،شخص بايد
کامالً تغيير کرده ،به شباھت مسيح درآيد.
پ .آيات  ٢ -١مقدمه ای برای تمامی بخش کاربردی است .اين مقدمه ،گويای پايۀ زندگی است که تحت
ھدايت روح القدس می باشد )به عنوان مثال ،فصل .(٨
ج.

آيات  ٨ -٣بحثی در مورد داشتن عطايای روحانی است .تسليم کامل بودن به ارادۀ مسيح ،بايد منتھی
به خدمت خدا گردد )ر.ک .تث ۵ -۴ :٦؛ متی  (٣٧ :٢٢و نيز به خدمت ديگران )ر.ک .الو :١٩
١٨؛ متی  .(١٩ :١٩اين عطايا ،اتحادی را که در مسيح داريم و ھمچنين گوناگون بودن عطايای
ما را )ر.ک .افس  (١٠ -١ :۴تأکيد می کنند .ايمانداران بايد در راستای اتحاد بکوشند ،نه در
يکسان و متحد الشکل بودن .خدا ما را تجھيز نموده تا يکديگر را خدمت کنيم )ر.ک ١ .قرن ،٧ :١٢
١١؛ افس !(١٣ -١١ :۴

مطالعۀ واژه ھا و عبارات
متن ) NASBبه روز شده(٢ -١ :١٢ :
 ١پس ای برادران ،با توجه به رحمت ھای خدا ،از شما استدعا می کنم که بدنھای خود را به عنوان
قربانی زنده و مقدّس و پسنديدۀ خدا ،به او تقديم کنيد که خدمت روحانی شما درعبادت ھمين است ٢ .و
ذھن خود ،دگرگون شويد ،تا آنکه بتوانيد تشخيص دھيد
شدن
ھمشکل اين جھان مشويد ،بلکه بوسيلۀ نو
ِ
ِ
ارادۀ خدا چيست  -آنچه نيکو ،پسنديده و کامل است.
" پس" پولس اين واژه را زمانی به کار می برد که در ارائه حقايق انجيل در کتاب روميان ،سخنانش
از مطالب پيشين گذر کرده ،مسيری کامالً جديد در پيش می گيرد .در  ١ :۵به بعد ،اين واژه" ،پارسا سازی
به وسيلۀ ايمان" را خالصه می کند؛ در  ١ :٨به بعد ،ارتباط ايمانداران با گناه را که به عنوان تقديس ذکر شده
درآوردن »پارسا سازی« و »تقديس نمودن« در
است ،خالصه می کند؛ و در  ١ :١٢به بعد ،در مورد به اجرا
ِ
زندگی روزانۀ ايمانداران است.
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١ :١٢
"از شما استدعا می کنم"
NASB
"از شما التماس می کنم"
NKJV
" TEV،NRSVاز شما درخواست می کنم"
"از شما استدعا می کنم"
JB
زندگی درست و متناسب
اين عبارت ھم محبت آميز ،و ھم دارای لحنی شديد است .اين ،فراخوانی برای
ِ
است .پولس اغلب از اين عبارت بھره ميگيرد )ر.ک١ :١٢ .؛ ٣٠ :١۵؛ ١٧ :١٦؛  ١قرن ١٠ :١؛ :۴
١٦؛ ١۵ :١٦؛  ٢قرن ٨ :٢؛ ٢٠ :۵؛ ١ :٦؛ ١ :١٠؛ ٨ :١٢؛ افس ١ :۴؛ فيل ٢ :۴؛  ١تسا :۴
١٠؛  ١تيمو ٣ :١؛ فليمون آيات .(١٠ - ٩
" ای برادران" پولس اغلب از اين واژه برای مطرح ساختن موضوعی تازه استفاده می کند.
ت پر ترحم خدا است
" با توجه به رحمت ھای خدا" در ] LXXترجمۀ ھفتاد[ اين عبارت در
توصيف ذا ِ
ِ
سير پيشروندۀ آموزه ھا در فصل ھای  ١١ -١اشاره دارد .در کتاب
)ر.ک .خروج  .(٦ :٣۴در اينجا ،به
ِ
ً
ت" خدا واضحا تأکيد شده است )ھم  oikīeirōو ھم  (eleeōدرينکه خدا
روميان ،موضوع "رحم و شفق ِ
مسئلۀ گناه انسان را چگونه فرجام داده است )ر.ک٢٣ ،١٨ ،١٦ ،١۵ :٩ .؛ ٣٢ ،٣١ ،٣٠ :١١؛ ٨ :١٢؛
 .(٩ :١۵از آنجا که فيض و رحم خدا به رايگان ارائه شده اند ،ايمانداران بايد زندگی ھای خداپسندانه داشته
باشند )ر.ک .افس ۴ :١؛  – (١٠ :٢و اين بايد از روی قدردانی باشد ،نه بخاطر شايستگی خودشان )ر.ک.
افس .(٩ -٨ :٢
مصــدر گـذشـتـــۀ غـيــر مـعــيـــن« است .اين يکی از چند واژه ای در مورد قربانی
" تقديم کنيد" اين »
ِ
کردن بود که در اين چارچوب به کار رفته است  :قربانی ،آيۀ ١؛ مق ّدس ،آيۀ ١؛ پسنديده ،آيۀ  .١ھمين
مفھوم در  ١٩ ،١٦ ،١٣ :٦ابراز شده است .انسان ھا يا خود را به خدا می سپارند ،يا به شيطان .ھمانطور
که مسيح خود را به طرزی منحصر به فرد ،تقديم نمود تا ارادۀ پدر را انجام دھد  -که حتی تا به مرگ صليب
بود  -پيروان او نيز بايد از زندگانی فدارکارانۀ او الگو بگيرند و آنطور سلوک کنند )ر.ک ٢ .قرن -١۴ :۵
١۵؛ غال ٢٠ :٢؛  ١يوحنا .(١٦ :٣
" بدنھای خود را" مسيحيت با بسياری از جوانب فلسفۀ يونان ،که بدن جسمانی را شرير می پنداشت،
تفاوت دارد .بدن ،صحنۀ وسوسه ھاست ،اما از لحاظ اخالقی خنثی می باشد .واژۀ "بدن" به نظر می رسد
ھمسان با "ذھن" در آيۀ  ٢باشد .ايمانداران بايد تمامی وجود يا ھستی خود را به خدا بسپارند )ر.ک .تث :٦
۵؛  ١قرن  (٢٠ :٦ھمانطور که قبالً آن را به گناه سپرده بودند )ر.ک .روميان .(٦
" زنده" اين با قربانی ھای ُمرده ای که در عبادتگاه ھای يھوديان يا خدا ناشناسان تقديم می شدند تفاوتی
ريشه ای داشت )ر.ک١٣ :٦ .؛ غال .(٢٠ :٢
ھمچنين بايد متوجه تفاوت اين واژه ،با اصل رياضت بود )اين اصل بر مبنای رياضت دادن بدن فيزيکی،
به مقاصد مذھبی است( .درينجا طرفداری از انزوای جسمانی ،مجازات بدن ،يا تجّرد نيست ،بلکه زندگی
است که فعاالنه خدمت می کند و از خود محبت مسيحايی نشان می دھد.
" و قربانی مقدس" کلمۀ "مقدس" يعنی "اختصاص داده شده برای خدمت خدا" .در اين متن ،اين واژه
در مور ِد تقديس ايماندار و در دسترس بودن او است تا خدا از او برای مقاصد الھی استفاده نمايد.
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عنوان خاص :مقدس
 .Iکاربرد عھد عتيق
شناسی واژۀ ) (kadoshبه يقين نيست و احتمال دارد کنعانی باشد .امکان دارد جزئی از
الف .ريشه
ِ
ريشۀ آن )يعنی  (kdبه معنی "جدا ساختن" باشد .اين خاستگا ِه تعريف پر رواج آن است" :جدا شده
)از فرھنگ کنعانی ،ر.ک .تث ٢١ ،٢ :١۴ ،٦ :٧؛  (١٩ :٢٦جھت استفادۀ الھی".
ب .در ارتباط با اشياء ،اماکن ،زمانھا و افرا ِد فرقه ھای بدعت ]کيش ھای منحرف[ است .در کتاب
پيدايش اين واژه استفاده نشده است ،اما در کتاب ھای خروج ،الويان و اعداد ،به طور رايج ديده می
شود.
پ .در کتب »نبوتی« )بخصوص اشعيا و ھوشع( جنبۀ شخصی که قبالً وجود داشت اما تأکيد نشده بود،
در پيش قرار می گيرد .آن ،راھی برای مشخص ساختن ذات و ماھيت خدا می گردد )ر.ک .اش :٦
 .(٣خدا قدوس است .نام او که حاکی از شخصيت اوست ،مقدس است .قوم او که می بايد
شخصيت الھی را به دنيای نيازمند مکشوف سازند ،مقدس ھستند )اگر با ايمان از معاھده الھی
اطاعت نمايند(.
الھياتی معاھدات ،عدالت ،و ذات شخصيت او ھستند .در
ت .رحم و محبت خدا ،جداناشدنی از مفاھيم
ِ
اينجا تنش در رابطۀ خدا با بشر نامقدس ،گناه کار ،و نافرمان وجود دارد .مقالۀ چشمگيری در مورد
رابطۀ خدا به عنوان "رحيم" و خدا به عنوان "قدوس" در کتاب »الفاظ مترادف در عھد عتيق« به
قلم رابرت بِ .گر ِدل استون ،صفحات  ،١١٣ -١١٢است.
 .IIعھد جديد
الف .نويسندگان عھد جديد کسانی بودند که پندارشان در قالب زبان عبری بود )به غير از لوقا( ،اما از
زبان يونانی »کوينه« تأثير گرفته بودند )به عبارت ديگر ،کتابمقدس »ترجمۀ ھفتاد«( .ترجمۀ
يونانی عھد عتيق است که در کنترل واژه ھای آنان است ،نه ادبيات کالسيک ،يا تفکر يا دين يونان.
ب .عيسی قدوس است زيرا از ذات خدا و مانند خداست )ر.ک .لوقا ٣۵ :١؛ ٣۴ :۴؛ اعمال ١۴ :٣؛
 .(٣٠ ،٢٧ :۴او آن »يگانۀ قدوس و نيک« است )ر.ک .اعمال ١۴ :٣؛  .(١۴ :٢٢عيسی قدوس
است زيرا گناھی در او نيست )ر.ک .يوحنا ۴٦ :٨؛  ٢قرن ٢١ :۵؛ عبر ١۵ :۴؛ ٢٦ :٧؛ ١
پطر ١٩ :١؛ ٢٢ :٢؛  ١يوحنا .(۵ :٣
پ .از آنجا که خدا قدوس است ،فرزندان او بايد مقدس باشند )ر.ک .الو ۴۵ -۴۴ :١١؛ ٢ :١٩؛ :٢٠
٢٦ ،٧؛ متی ۴٨ :۵؛  ١پطر  .(١٦ :١از آنجا که عيسی قدوس است ،پيروان او بايد مقدس
باشند )ر.ک .روم ٢٩ -٢٨ :٨؛  ٢قرن ١٨ :٣؛ غال ١٩ :۴؛ افس ۴ :١؛  ١تسا ١٣ :٣؛ :۴
٣؛  ١پطر  .(١۵ :١مسيحيان رستگار شده اند تا در شباھت مسيح ،خدمت کنند.
" پسنديدۀ خدا" اين در عھدعتيق رجوع به ھديۀ تقديمی متناسب است )ر.ک .آيۀ  .(٢در کاربرد آن
برای افراد ،مشابه مفھوم "مالمت ناشدنی" است )ر.ک .پيدا ٩ :٦؛ ١ :١٧؛ تث ١٣ :١٨؛ ايوب .(١ :١

NASB
NKJV
NRSV
TEV
JB

"که خدمت روحانی شما درعبادت ھمين است"
"که خدمت معقول شما ھمين است"
"که عبادت روحانی شما ھمين است"
"که عبادت حقيقی که بايد تقديم داريد ھمين است"
"از يک لحاظ ،آن شايستۀ وجودھای بافکر است"
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اين واژه ] [logikosاز  logizomaiگرفته شده است ،و معنی آن "دليل و برھان آوردن" است )ر.ک.
مرقس ٣١ :١١؛  ١قرن ١١ :١٣؛ فيل  (٨ :۴است .در اين متن معنی آن می تواند »منطقی« يا »معقول«
باشد .اما نظير  ١پطر  ،٢ :٢اين واژه به معنی »روحانی« نيز به کار می رفت  .اصل و ماھيت آن ،به نظر
می رسد تقديم کردن ارادی وجود حقيقی خود باشد  -تا آنچه که مرده است ،يا تشريفات مذھبی برای تقديم
حيوانات قربانی شده و بيجان .خدا خواستار زندگی ھای ماست که درمحبت و خدمت او باشند ،نه آيين ھای
تشريفاتی که تأثيری بر زندگی روزانه ندارند.
" ٢ :١٢ھمشکل  ...مشويد" اين »حــال غـيـرمـسـتـقـيـم امــــری« )يا کــامــل انـعـکاســی ]عملی که به
بازايستادن عملی در
خود فاعل برمی گردد[( به ھمراه »تــکــواژ مــنــفـی وابـسـتــه« است که معموالً به معنی
ِ
حال انجام است .ھمانند فيل  ، ٨ -٦ :٢ھم سنجی درينجا با آيۀ  ٢برقرار است که بين »شکل بيرونی چيزی
که در حال تغيير است« ) (٨ :٢ ،schemaو » ماھيت درونی چيزی که تغيير نمی کند« )-٦ :٢ ،morphe
 (٧می باشد .به ايمانداران نصيحت می شود که گرچه از لحاظ جسمی ھنوز در دنيايی ھستند که سيستم آن
گناه آلود و ناپايدار است ،ديگر به ھمشکل شدن به آن ادامه ندھند )دورۀ قديم نافرمانی( ؛ بلکه به طور ريشه ای
متبدل گشته ،به شباھت مسيح درآيند )عصر جديد روح خدا(.
" اين جھان" اين واژه به طور تحت اللفظی »عصر« است .يھوديان به دو عصر متعقد بودند )ر.ک.
متی ٣٢ :١٢؛ مرقس ٣٠ :١٠؛ لوقا  : (٣۵ -٣۴ :٢٠عصر کنونی شرير )ر.ک .غال ۴ :١؛  ٢قرن ۴ :۴؛
افس  (٢ :٢و عصری که در آينده فرا می رسد )ر.ک .متی ٢٠ :٢٨؛ عبر ٣ :١؛  ١يو .(١٧ -١۵ :٢
طور غيرمنتظره ،تا حدودی ھمزمان شده اند.
ايمانداران در زمانی پر تنش زندگی میکنند که اين دو عصر ،به
ِ
آمدن مسيح دو بار است ،ايمانداران در »زمانی که به انجام رسيده ،ا ّما ھنوز تکميل نشده« زندگی
از آنجا که
ِ
می کنند ،و اين تنشی است در پادشاھی خدا  -که ھم کنونی و ھم آينده است.
عنوان خاص :اين عصر و عصر آينده
انبياء عھد عتيق  ،آينده را به صورت ادامه ای از زمان حال می دانستند .در نظر آنھا ،آينده برقراری
جغرافيايی دوبارۀ اسرائيل است .اما حتی آنان روز جديدی را می ديدند )ر.ک .اش ١٧ :٦۵؛  .(٢٢ :٦٦با
ادامۀ نافرمانی خودسرانۀ نسل ابراھيم نسبت به يھوه )حتی پس از تبعيد( ،الگوواره ]چارچوب طرز فکر[
جديدی در ادبيات يھودی مکاشفه ای در زمانی بين دو عھد ،بسط يافت )به عبارت ديگر ،اول خنوخ ،چھارم
عزرا ،و دوم باروخ( .اين نوشته ھا آغازی در تمايز دو عصر ھستند :عصر کنونی شرير که تحت سلطۀ
شيطان است ،و عصر آيندۀ نيکی مطلق ،که تحت سلطۀ روح خدا است و ماشيح آن را افتتاح می نمايد )ماشيح
اغلب مبارزی پويا ارائه شده است(.
در اين حيطۀ الھيات )آخرت شناسی( بسط بديھی وجود دارد .متخصصين الھيات به آن »مکاشفۀ
کيھانی در خصوص دو
تصاعدی« يا  progressive revelationمی گويند .عھد جديد ،اين واقعيت نوين
ِ
عصر را تأييد می کند )به عبارت ديگر :دوگانه انگاری زمان يا .(temporal dualism
عيسی
متی ٣٢ :١٢
متی  ٢٢ :١٣و ٢٩
مرقس ٣٠ :١٠

پولس
روميان ٢ :١٢
 ١قرن ٢٠ :١؛  ٦ :٢و  ٨؛ ١٨ :٣
 ٢قرن ۴ :۴
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عبرانيان
٢ :١
۵ :٦
٣ :١١

غالطيان ۴ :١
لوقا ٨ :١٦
افس ٢١ :١؛  ١ :٢و٧؛ ١٢ :٦
لوقا ٣٠ :١٨
 ١تيموتاوس ١٧ :٦
لوقا ٣۵ -٣۴ :٢٠
 ٢تيموتاوس ١٠ :۴
تيطس ١٢ :٢
ت عھد جديد ،اين دو عصر يھودی را تا حدودی ھمزمان کرده است ،از آنجا که پيشگويی ھای
الھيا ِ
غيرمنتظره و ناديده گرفته شده ای جھت دو آمدن ماشيح ،وجود داشته اند .جسم پوشيدن عيسی ،پيشگويی ھای
عھد عتيق را برای افتتاح دورۀ جديد ،محقق ساخت .اما عھد عتيق ،آمدن او را نيز به عنوان »داور« و »چيره
شونده« می ديد ،در حاليکه او بار اول به عنوان »خادم رنجديده« )ر.ک .اش  ،(۵٣و ماليم و فروتن )ر.ک.
زکريا  (٩ :٩آمد .بازگشت او در آينده ،مطابق پيشگويی عھد عتيق ،قدرتمندانه خواھد بود )ر.ک .مکا .(١٩
اين محقق شدن در دو مرحله ،باعث شد که »پادشاھی« خدا ،ھم کنونی )افتتاح شده( و ھم آينده باشد )ھنوز
تکميل نپذيرفته باشد( .اين ،آن تنش "صورت گرفته است ليکن ھنوز بايد فرا برسد" درعھد جديد است.
" دگرگون شويد" ايمانداران بايد دگرگون شوند ،نه اينکه صرفا ً اطالعات پيدا کنند! قالب دستوری اين
واژه می تواند »حــال امــری انـعـکاســی )عملی که به خود فاعل برميگردد(« و به اين معانی باشد" :به
دگرگون ساختن خود ادامه دھيد" يا » حــال غـيـرمـسـتـقـيـم امـــری« به معنی »به دگرگون شدن ادامه دھيد«.
اين در مورد »ھمشکل شدن« در آيۀ  ٢الف نيز مصداق دارد .برای ھم سنجی مشابه ،حزقيال ٣١ :١٨
)سرسپردگی و عمل انسان( را با حزقيال ) ٢٧ -٢٦ :٣٦ھديۀ الھی( مقايسه نماييد .ما به ھر دو اينھا نياز
داريم!
يک صورت از اين واژه برای "شکل گرفت" در مورد عيسی در زمان »تبديل ھيئت« او به کار رفته
است )متی  (٢ :١٧که ذات حقيقی او مکشوف گشت .اين ماھيت حقيقی الھی )ر.ک ٢ .پطر  (۴ -٣ :١بايد در
ھر ايماندار شکل گيرد )ر.ک ٢ .قرن ١٨ :٣؛ افس .(١٣ :۴
بودن کيفيت است ) ،(kainosنه به معنی
ذھن خود" اين از ريشۀ يونانی ،به معنی نو
شدن
" بوسيلۀ نو
ِ
ِ
ِ
نو بودن زمان ) .(chronosيھوديان ،حس ھای ديدن و شنيدن را دريچه ھای روح انسان می دانستند .ھر
چيزی که شخص به آن فکر کند ،به آن تبديل می گردد .از آنجا که روح خدا در درون اشخاص قرار می گيرد،
ايمانداران پس از رستگاری ،ديدگاه جديدی پيدا می کنند )ر.ک .افس ٢٣ ،١٣ :۴؛ تيطس  .(۵ :٣اين ديدگا ِه
زندگی تازه ايمانان را
کتاب مقدسی نوين ،با روح القدس ساکن در شخص ،آنچيزی است که ذھن و شيوۀ
ِ
دگرگون می سازد .ايمانداران ،واقعيت ھا را به طرزی کامالً متفاوت می نگرند ،زيرا افکارشان توسط روح
خدا احيا شده است .ذھن تازه ای که رستگار شده و تحت ھدايت روح خداست ،منتھی به شيوۀ زندگی نوين می
گردد!
عنوان خاص :نو شدن )(ANAKAINŌSIS
اين واژۀ يونانی با تشکل ھای مختلف ) (anakainoō, anakainizōدو معنی اساسی دارد:
" .١باعث تازگی و تبديل چيزی شدن )به عبارت ديگر ،بھتر ساختن(" – روم ٢ :١٢؛ کولس ١٠ :٣
" .٢باعث ايجاد تغيير در سوی وضعيت برتر پيشين" –  ٢قرن ١٦ :۴؛ عبر ٦ -۴ :٦
)برگرفته از کتاب لغت نامه عھد جديد يونانی  -انگليسی ،به قلم »لواو و نيدا« ،جلد اول ،صص ،١۵٧
(۵٩۴
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کتاب واژه ھای انجيل يونانی ،نوشته مولتون و ميليگان ،می گويد اين واژه )به عبارت ديگر(anakkainōsis ،
را نمی توان در ادبيات يونانی پيش از زمان پولس يافت .امکان دارد پولس خود اين واژه را ابداع کرده
باشد )ص .(٣۴
فرانک استاگ در کتاب خود  ،الھيات عھد جديد  ،نکتۀ جالبی را بيان کرده است:
"احـيــاء و نو ساختن ،صرفـا ً کـار خـداسـت anakkainōsis .واژۀ »نو ساختن« ،اســ ِم حـاکی
از عمل است ،و کاربـرد آن در عـھـد جـديـد ،به ھمراه شکلھای افـعـال ،گويای نــو سـاختــن مـــداوم
است ،مانند روميان » ، ٢ :١٢بـرحـســب نــوشـدن ذھـــن خـــود ،دگـرگـون شويـد« و  ٢قرن ،١٦ :۴
»انسان درونی ما ھـر روزه نـو سـاخـتـه می شــود« .کولسيان " ١٠ :٣انـسـان نـويــن" را به عنوان
ت کامل احياء شده است  -طبق شباھت آنکه او را آفريده است" توصيف
"کسی که به منظور يافتن معرف ِ
می کند .پس آن را چه "انـســان نـويــن" ،يا نـوبــودن زنـدگـی ،يا احـيــاء ،يا نـوسـاخـتـــن بـنــامـيــــم،
خاستگاه آن ،کار آغازين و مداوم الھی ،بعنوان عطا کننده و پايدار سازندۀ زندگی ابدی است" )ص ".(١١٨
" تا آنکه بتوانيد تشخيص دھيد ارادۀ خدا چيست" اين »مـصـدر حـال« است .کلمۀ ) (dokimazōبه
معنی "امتحان به قصد تأييد" به کار رفته است .به عنوان خاص در  ١٨ :٢رجوع نماييد.
ارادۀ خدا آنست که ما از طريق مسيح نجات بيابيم )ر.ک .يوحنا  ،(۴٠ – ٣٩ :٦و سپس مانند مسيح زندگی
کنيم )ر.ک .روم ٢٩ -٢٨ :٨؛ غال  ،١٩ :۴افس ۴ :١؛ ١۵ ،١٣ :۴؛  .(١٨ -١٧ :۵اطمينان مسيحی بر
اين مبانی است:
 .١وعده ھای خدايی که شايستۀ اعتماد است
 .٢روح القدس ساکن در شخص )ر.ک .روم (١٦ -١۴ :٨
 .٣زندگی ايماندار که تغيير يافته و ھمواره در حال تغيير است )ر.ک .يعقوب و  ١يوحنا( "اگر ثمری
نيست ،ريشه ای ھم در کار نمی باشد" )ر.ک .متی .(٢٣ -١٩ ،٩-١ :١٣
" ارادۀ خدا چيست" به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد.
عنوان خاص :ارادۀ ) (thelēmaخدا
انـجـيــل يــوحـنــا
 عيسی آمد تا ارادۀ »پدر« را انجام دھد )ر.ک٣۴ :۴ .؛ ٣٠ :۵؛ (٣٨ :٦ تا در روز آخر ،تمامی آنانی را که »پدر« به »پسر« داده است ،از مرگ برخيزاند )ر.ک(٣٩ :٦ . تا ھمه به »پسر« ايمان آورند )ر.ک(۴٠ ،٢٩ :٦ . دعای جواب يافته در ارتباط با انجام ارادۀ خدا )ر.ک ٣١ :٩ .و  ١يوحنا (١۴ :۵انــاجـيــل ھـمــنـظــر
 انجام ارادۀ خدا بسيار خطير است )ر.ک .متی (٢١ :٧ انجام ارادۀ خدا ،شخص را برادر و خواھر عيسی می سازد )ر.ک .متی ۵٠ :١٢؛ مر (٣۵ :٣ اين ارادۀ خدا نيست که کسی ھالک گردد )ر.ک .متی ١۴ :١٨؛  ١تيمو ۴ :٢؛  ٢پطر (٩ :٣ جلجتا ارادۀ »پدر« برای عيسی بود )ر.ک .متی ۴٢ :٢٦؛ لو (۴٢ :٢٢نـامــه ھــای پـولــس
 رشد روحانی و خدمت ھمۀ ايمانداران )ر.ک .روم (٢ -١ :١٢ ايمانداران از اين دورۀ شرير رھايی می يابند )ر.ک .غال (۴ :١ ارادۀ خدا نقشۀ رستگار کنندۀ او بود )ر.ک .افس (١١ ،٩ ،۵ :١248

 ايمانداران زندگی پر از روح خدا را تجربه کنند و آنطور زندگی کنند )ر.ک .افس (١٨ -١٧ :۵ ايمانداران پر از معرفت خدا گردند )ر.ک .کولس (٩ :١ ايمانداران کامل و تکميل شوند )ر.ک .کولس (١٢ :۴ ايمانداران تقديس گردند )ر.ک ١ .تسا (٣ :۴ ايمانداران در ھمه چيز شکر گذار باشند )ر.ک ١ .تسا (١٨ :۵نــامــه ھــای پـطــرس
 ايمانداران کار درست انجام دھند )به عنوان مثال ،از مقامات مدنی اطاعت کنند( و با اينکار افرادنادان را خاموش سازند )ر.ک ١ .پطر (١۵ :٢
 رنج و سختی ايمانداران )ر.ک ١ .پطر ١٧ :٣؛ (١٩ :۴ ايمانداران زندگی خود محور ندارند )ر.ک ١ .پطر (٢ :۴نــامـه ھــای يـوحـنــا
 ايمانداران برای ھميشه خواھند زيست )ر.ک ١ .يو (١٧ :٢ کليد ايمانداران برای گرفتن جواب دعا )ر.ک ١ .يو (١۴ :۵" آنچه نيکو ،پسنديده و کامل است" اينھا نمودار ارادۀ خدا برای ايمانداران ،پس از رستگاری است
)ر.ک .فيل  .(٩-۴ :۴قصد خدا برای ھر ايماندار اينست که ھمين حاال از بلوغ روحانی مسيحايی برخوردار
باشد )ر.ک .متی .(۴٨ :۵
" کامل" اين کلمه به معنی "رشد کامل ،تجھيز يافتن کامل برای انجام کار محول شده ،جا افتاده و بالغ ،و
تکميل شده" است .معنی آن "بدون گناه" نيست .کاربرد آن در اين موارد بود (١) :دست و پاھايی که شکسته
بودند اما شفا يافته ،و به وضعيت قابل استفاده برگشته بودند؛ ) (٢تورھای ماھيگيری پاره شده ای که تعمير
گشته و دوباره برای ماھيگيری قابل استفاده بودند؛ ) (٣جوجه مرغ ھايی که رشد کافی کرده بودند تا بعنوان
مرغ سرخ کردنی به بازار عرضه شوند؛ ) (۴کشتی ھای آمادۀ برافراشتن بادبان و به دريا رفتن.
متن ) NASBبه روز شده(٨ -٣ :١٢ :
 ٣زيرا به واسطۀ فيضی که به من داده شده است ،ھر يک از شما را می گويم که کسی خود را بيش از
ميزان ايمانی که خدا به ھر يک
آنچه می بايد ،مپندارد ،بلکه جھت داشتن قضاوت صحيح بينديشد – فراخو ِر
ِ
اختصاص داده است ۴ .زيرا ھمان گونه که در يک بدن عضوھای بسيار داريم و کار ھمۀ اين عضوھا يکسان
نيست ۵ ،ما نيز که بسياريم ،در مسيح يک بدن ھستيم و ھر کدام ،اعضای يکديگريم ٦ .نظر به اينکه
عطايايی گوناگون داريم  -بر حسب فيضی که به ما داده شده  -ھر يک از ما بايد آنھا را طبق اين موضوع
به کار گيرد :اگر نبوت ،بر حسب ميزان ايمانش؛  ٧اگر خدمت  -در انجام خدمتش؛ يا کسی که تعليم می دھد -
درتعليم دادنش؛  ٨يا کسی که تشويق می کند  -در تشويق کردنش؛ کسی که دھنده است  -با سخاوت؛ کسی
که رھبری می کند  -با جديت؛ آنکه رحم نشان می دھد  -با شادمانی.
ت "ذھنی تازه" داشتن را تأکيد می کند .در آيۀ  ،٣آرايۀ ادبی چھارگانه ای در مورد
 ٣ :١٢آيات  ٢-١اھمي ِ
کلمۀ »فکر کردن« ھست .در کتاب راھنمای مطالعاتی تفسيری زان ِدر َون  ،بروس ُکرلی و کرتيس وان
چنين اظھار می کنند:
"طرز فکر اغراق آميز  . . .طرز فکر درست  . . .طرز فکر مفيد  . . .طرز فکر ھوشيارانه" )ص
 .(١٣٨قائل شدن چنين صفاتی ،مفيد است.
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اين آيه ،مانند  ،٢۴-١٣ :١١ممکن است حاکی از ) (١تنش در کليسای شھر روم بين يھوديان ايماندار و
غيريھوديان ايماندار بوده باشد يا ) (٢اين واقعيت که پولس از قرنتس به روميان نامه نوشت )در پايان سومين
سفر بشارتی خود( ،در جايی که با ايمانداران متکبر و الف زن روبرو شد.
" زيرا به واسطۀ فيضی که به من داده شده است" اين » گـذشـتـۀ غـيــر مـعـيــن وصـفـی
غـيـرمـسـتـقـيـم « است .فيض خدا با عملی که در گذشته انجام گرفت و کامل شد ،اعطا گرديد )ر.ک .مالقات
در راه دمشق( .درين چارچوب» ،فيض« در مورد داشتن عطايای روحانی بود) ،ر.ک١۵ :١۵ .؛  ١قرن
١٠ :١٣؛ ١٠ :١۵؛ غال ٩ :٢؛ افس  (٨-٧ :٣نه عطای پارسايی )ر.ک .روم  .(۴اين اشاره به ايمان
آوردن پولس و فراخواندگی برای رسالت به غيريھوديان است )ر.ک .اعمال ١۵ :٩؛ روم  ١ :١و ۵؛ غال
١٦ -١۵ :١؛ ٨ – ٧ :٢؛ افس ٨ ،٢ -١ :٣؛  ١تيمو ٧ :٢؛  ٢تيمو .(١٧ :۴
" ھر يک از شما را می گويم" ھشدار آيۀ  ٣برای ھمۀ مسيحيان است ،نه فقط برای رھبران آنھا.
" کسی خود را بيش از آنچه می بايد ،مپندارد" به عنوان خاص :استفاده پولس از الفاظ مرکب Huper
در  ٣٠ :١رجوع نماييد.
" که خدا به ھر يک اختصاص داده است" اين »گــذشـتـه غـيــر مـعـيـن مـتـعـــدی اخـبـاری« است.
ايمانداران عطايای روحانی خود را انتخاب نمی کنند )ر.ک ١ .قرن ١١ :١٢؛ افس  .(٧ :۴آنھا را روح
القدس در زمان رستگاری ،برای خيريت ھمگان اعطا می کند )ر.ک ١ .قرن  .(٧ :١٢عطايای روح خدا،
نشانه ھای الصاق شده روی لباس برای بزرگ ساختن فرد نيستند ،بلکه حوله ھای خادمين ھستند تا ھريک از
ايمانداران بدن مسيح ،يعنی کليسا را ،خدمت کنند.
"ميزان ايمانی" منظور اين عبارت ،اين است که شخص بتواند با عطايايی که يافته است ،به طرزی

ِ
ت کار ،عطيه داشتن را بايد توسط ثمرۀ روح القدس به
مؤثر نقش خود را انجام دھد )ر.ک .آيۀ  .(٦برای صح ِ
اجرا گذاشت )ر.ک .آيات  ١٢-٩؛ غال  .(٢٣ -٢٢ :۵عطايا ،خدمات عيسی ھستند که در ميان پيروان او تقسيم
گرديده اند ،در حاليکه ثمر ،ذھنيت ] [mindمسيح است .ھر دو برای خدمت مؤثر ،الزم اند.
 ۴ :١٢اين استعارۀ معمول در نوشته ھای پولس است .متکی بودن اعضای مختلف بدن به يکديگر ،مثال
خوبی برای توصيف عطايايی است که به اعضای کليسا داده شده اند )ر.ک ١ .قرن ٢٧ -١٢ :١٢؛ افس :١
٢٣؛ ١٦ ،١٢ ،۴ :۴؛ ٣٠ :۵؛ کولس ٢۴ ،١٨ :١؛  .(١٩ :٢مسيحيت جمعی و فردی است!
" ۵ :١٢ما نيز که بسياريم ،در مسيح يک بدن ھستيم" اين آيه تأکيد بر اتحاد و گوناگونی ايمانداران است.
اين تنشی است که در کليسا بخاطر داشتن عطايای روحانی وجود دارد .در فصل  ١قرن  ١٣که فصل محبت
نام گرفته است ،در مورد تنش به خاطر عطايای گوناگون ،سخن می گويد )ر.ک ١ .قرن  ١٢و .(١۴
مسيحيان با ھم مسابقه و رقابت ندارند ،بلکه ھمکاری می کنند!
 ٨ -٦ :١٢اين آيات در يونانی ،با دو »تــکــواژ وابـســتــه« ،اما بدون »فـعـل« ،يک جمله را تشکيل می
دھند .اين معموالً به عنوان »سـوم شـخـص امــــری« "بياييد استفاده کنيم"  ،ترجمه می شود.
" ٦ :١٢عطايا  ...فيض" کلمات "عطايا" ) (charismaو "فيض" ) (charisاز يک ريشۀ يونانی ،به
ت عطايای روح القدس ،در ١
معنی "به رايگان داده شده" ھستند .به يادداشت در  ٢۴ :٣رجوع نماييد .فھرس ِ
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قرنتيان  ، ١٢روميان  ،١٢افسسيان  ، ۴و  ١پطرس  ۴است .اين فھرست ھا ،و ترتيب عطايا ،يک شکل
نيستند؛ بنابرين می بايست نمونه باشند ،نه فھرست کامل .کتاب مقدس ھرگز به ايمانداران نمی گويد چگونه
عطيه )يا عطايای( روحانی خود را تشخيص دھند .بھترين حکمت مسيحی در مورد اين مسئله  -که از کتابی
غير از کتاب مقدس است  -در اصولی يافت می شود که پال ليتل در جزوۀ خود »تأييد ارادۀ خدا«  ،چاپ
اينتروارسيتی ،ذکر کرده است .ھمان رھنمود ھا برای شناخت ارادۀ خدا ،نيز می تواند به شخص کمک کند تا
تشخيص دھد از کدام لحاظ ھا خدمت مفيد انجام دھد .ظاھراَ دانستن اينکه ايمانداران عطايا دارند ،مھمتر از
آنست که مشخص کنند از چه لحاظ عطيه يافته اند ،يا چه عطيه خاصی دارند.
" اگر" اين  eiteاست )ر.ک .آيات ] ٧ ،٦دوبار[  ،(٨ ،که به معنی "اگر  ...اگر" يا "چه  ...چه"
ترجمه شده است .در اين آيه »فـعــل« در پايان آن نيامده است )ر.ک ١ .قرن ٢٢ :٣؛ ۵ :٨؛  ٢قرن :۵
 ،(١٠اما اغلب پس از آن »حــال اخـبـــاری« آمده است )ر.ک ١ .قرن ٢٦ :١٢؛  ٢قرن  (٦ :١و بنابرين
»جـمـلــۀ شـرطــی نـوع اول« است که فرض می گيرد چنين عطايای روحانی وجود دارند.
ای خدا )وحی شده( ندارد.
" نبوت" اين رابطه ای با نبوت ھای عھد عتيق به عنوان پيام ھای مکاشفه ِ
کردن حقايق الھی
فعل اعالم
در عھد عتيق ،انبياء ،کتاب مقدس )وحی( را می نوشتند .در عھد جديد ،نبوتِ ،
ِ
است .آن می تواند شامل پيشگويی نيز باشد )ر.ک .اعمال ٢٨ – ٢٧ :١١؛  .(١١ -١٠ :٢١تکيه بر اين
نيست که موضوع تازه ای مکشوف گردد ،بلکه بر اينست که پيام انجيل بيان گردد ،و اينکه چه ارتباطی با
امروز می تواند داشته باشد .اين واژه معانی مختلف دارد :می تواند اشاره به نقشی باشد که ايمانداران ايفاء می
کنند )ر.ک ١ .قرن  (٣٩ ،١ :١۴و نيز می تواند يک عطيۀ خاص روحانی باشد )ر.ک ١ .قرن ٢٨ :١٢؛
٢٩ :١۴؛ افس  .(١١ :۴ھمين متنوع بودن معانی را می توان در نامه ھای پولس به قرنتيان ديد که حدوداً در
ھمان زمان نوشت )ر.ک ١ .قرن ١٢ ،١٠ :١٢؛ ٨ :١٣؛ .(٣٩ ،٢٩ ،۵ ،١ :١۴
عنوان خاص :نبوت در عھد جديد
.I

اين به ھمان معنی نبوت درعھد عتيق نيست .آن گونه نبوت ھا ،به گفتۀ معلمين يھود ،مکاشفات نازل
شده از جانب يھوه بودند )ر.ک .اعمال ٢١ ،١٨ :٣؛ روم  .(٢٦ :١٦تنھا انبياء می توانستند کتاب
مقدس را بنويسند.
الف .موسی نبی خوانده شد )ر.ک .تث .(٢١ -١۵ :١٨
ب .کتب تاريخ کتاب مقدس )از يوشع تا پادشاھان ]غير از روت[( "انبياء پيشين" خوانده می
شدند" )ر.ک .اعمال .(٢۴ :٣
پ .انبيا ،جانشين »کاھن اعظم« به عنوان منبع آگاھی ھا از جانب خدا شدند )ر.ک .از اشعيا تا
مالکی(.
ت .بخش دوم کتب مقدسه يھود ،کتاب ھای "انبياء" است )ر.ک .متی ١٧ :۵؛ ۴٠ :٢٢؛ لوقا
١٦ :١٦؛ ٢٧ ،٢۵ :٢۴؛ روم .(٢١ :٣

 .IIدر عھد جديد ،اين موضوع به چند طرز مختلف استفاده شده است.
الف .اشاره به انبياء عھد عتيق و پيام وحی شدۀ آنھا )ر.ک .متی ٢٣ :٢؛ ١٢ :۵؛ ١٣ :١١؛ :١٣
١۴؛ روم (٢ :١
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راجع به پيامی برای کسی ،تا برای يک گروه شراکتی )انبياء عھد عتيق اصوالً خطاب به قوم
اسرائيل صحبت می کردند(
اشاره ھم به يحيی تعميد دھنده )ر.ک .متی ۵ :١۴ ،٩ :١١؛ ٢٦ :٢١؛ لوقا  (٧٦ :١و ھم
به عيسی ،به عنوان اعالم کنندگان پادشاھی خدا )ر.ک .متی ۵٧ :١٣؛ ۴٦ ،١١ :٢١؛ لوقا
٢۴ :۴؛ ١٦ :٧؛ ٣٣ :١٣؛  .(١٩ :٢۴ھمچنين عيسی ادعا می کرد که مقامی بزرگتر از
انبياء دارد )ر.ک .متی ٩ :١١؛ ۴١ :١٢؛ لوقا (٢٦ :٧
ساير انبياء در عھد جديد
 .١کودکی عيسی آنطور که در انجيل لوقا نوشته شده است )به عبارت ديگر ،خاطرات مريم(
الف( اليزابت )ر.ک .لوقا (۴٢ -۴١ :١
ب( زکريا )ر.ک .لوقا (٧٩ -٦٧ :١
پ( شمعون )ر.ک .لوقا (٣۵ -٢۵ :٢
َحنّا )ر.ک .لوقا (٣٦ :٢
ت(
 .٢پيش گويیھا با فرجامھای غيرمترقبه )ر.ک .قيافا ،يوحنا (۵١ :١١
اشاره به کسی که انجيل را اعالم می کند )فھرست ھای عطايای اعالمی در  ١قرن -٢٨ :١٢
٢٩؛ افس (١١ :۴
اشاره به يک عطای مداوم در کليسا )ر.ک .متی ٣۴ :٢٣؛ اعمال ١ :١٣؛ ٣٢ :١۵؛ روم
٦ :١٢؛  ١قرن ٢٩ -٢٨ ،١٠ :١٢؛ ٢ :١٣؛ افس  .(١١ :۴گاھا ً اين اشاره به زنان است
)ر.ک .لوقا  ،٣٦ :٢اعمال ١٧ :٢؛ ٩ :٢١؛  ١قرن .(۵ -۴ :١١
اشاره به کتاب مکاشفه يوحنا که مکاشفات زمان آخر را در بر دارد )ر.ک .مکا ٣ :١؛ :٢٢
(١٩ ،١٨ ،١٠ ،٧

 .IIIانبياء عھد جديد
الف .آنھا  ،به آن معنی ای که انبياء عھد عتيق ،مکاشفۀ وحی شده )يعنی کتاب مقدس( را ارائه می
دادند ،مکاشفۀ وحی شده را اعالم نمی کنند .اين را می تواند اظھار کرد زيرا عبارت "آن
ايمان" به کار رفته است )يعنی به مفھوم انجيل تکميل شده( که در اين آيات ديده می شود:
اعمال ٧ :٦؛ ٨ :١٣؛ ٢٢ :١۴؛ غال ٢٣ :١؛ ٢٣ :٣؛ ١٠ :٦؛ فيل ٢٧ :١؛ يھودا ٣
و .٢٠
اين موضوع از عبارت کاملی که در آيۀ  ٣نامۀ يھودا به کار رفته است ،روشن می گردد:
ايمان "يک بار برای
"ايمانی که خدا يک بار برای ھميشه به مقدسين خود عطا کرده است".
ِ
ھميشه" در مورد حقايق ،آموزه ھا ،مفاھيم ،و تعاليم مسيحيت در مورد ديدگاه از جھان است.
اين يک مورد تأکيد ،مبنای کتاب مقدسی برای مختص ساختن وحی به نوشته ھای عھد جديد
است ،و ھمچنين اجازه نمی دھد نوشته ھای زمان ھای بعد يا ساير نوشته ھا ،مکاشفه ای
محسوب گردند .در عھد جديد چندين نکات مبھم ،يا نامشخص ،يا آنچه به يقين نمی دانيم،
وجود دارند ؛ اما ايمانداران از روی ايمان تأييد می کنند که آنچه برای ايمان و عمل الزم است
در عھد جديد به صراحت کافی وجود دارد .اين مفھوم با عنوان "مثلث مکاشفه ای" [the
] revelatory triangleتعريف شده است.
 .١خدا خود را در ابعاد زمان و مکان در تاريخ نمايان ساخته است )مـکـــاشـفــــه(
 .٢او نويسندگان خاصی را برگزيده تا اعمال او را نوشته و بيان کنند )وحــــی(
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 .٣خدا روح خود را افاضه فرموده است تا افکار و دلھا را روشن سازد و تا مردم اين کتب را
درک کنند – نه به يقين ،بلکه به طور بسنده جھت رستگار شدن و يک زندگی مسيحی
مؤثر)تــنـــويـــر(
ً
نکته اينجا است که وحی صرفا محدود به نويسندگان کتاب مقدس بود .پس از آن ديگر
به طور مجاز ھيچ نوشته ای ،رؤيايی ،يا مکاشفه ای وجود ندارد .متن رسمی کتاب
مقدس ] [canonکامل و محصور است .ما تمامی آن حقايق را که مورد نياز ماست تا به
خداوند به وجه متناسب لبيک بگوييم ،در دست داريم.
اين واقعيت به بھترين صورت در توافق نويسندگان کتاب مقدس ،در تقابل با اختالف
نظرھای ايمانداران صميمی و خداشناس ،مشاھده می گردد .ھيچ يک از نويسندگان يا
سخنگويان امروزی ،ھدايت الھی را به آن حدی که نويسندگان کتاب مقدس داشتند ،ندارند.
انبياء عھد جديد از بعضی لحاظ مشابه انبياء عھد عتيق ھستند.
 .١پيشگويی اتفاقات آينده )ر.ک .پولس ،اعمال ٢٢ :٢٧؛ آغابوس ،اعمال ٢٨ -٢٧ :١١؛
١١-١٠ :٢١؛ انبياء ديگر که نامبرده نشده اند ،اعمال (٢٣ :٢٠
 .٢اعالم داوری )ر.ک .پولس ،اعمال ١١ :١٣؛ ٢٨ک (٢٨-٢۵
 .٣کارھای نمودی و سمبليک ،که رويدادی را به روشنی توصيف می کنند )ر.ک .آغابوس،
اعمال (١١ :٢١
آنھا گاھی حقايق انجيل را با روش ھای پيشگويی اعالم می کنند )ر.ک .اعمال ٢٨ -٢٧ :١١؛
٢٣ :٢٠؛  ،(١١ -١٠ :٢١اما اين موضوع اصلی مورد توجه نيست .نبوت در کتاب ١
قرنتيان ،اساسا ً بازگو کردن انجيل است )ر.ک.(٣٩ ،٢۴ :١۴ .
آنھا وسيلۀ معاصر روح القدس برای نشان دادن کاربردھای عملی و معاصر حقايق خدا ،در
ھر شرايط ،فرھنگ ،يا ھر زمانی جديد ھستند )ر.ک ١ .قرن .(٣ :١۴
آنان در کليساھای اوليه تأسيس شدۀ پولس ،فعاليت داشتند )ر.ک ١ .قرن ۵-۴ :١١؛ ،٢٨ :١٢
٢٩؛ ٢٩ :١٣؛ ٣٩ ،٣٧ ،٣٢ ،٣١ ،٢٩ ،٢۴ ،٢٢ ،٦ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ :١۴؛ افس ٢٠ :٢؛
۵ :٣؛ ١١ :۴؛  ١تسا  (٢٠ :۵و در کتاب  Didacheذکر شده اند )که نوشتۀ اواخر قرن
اول يا قرن دوم ميالدی است و تاريخ دقيق نگارش آن مشخص نيست( ؛ به آنھا در
 Montanismقرون دوم و سوم در آفريقای شمالی نيز اشاره شده است.
 .IVآيا عطايای عھد جديد ديگر وجود ندارند؟
پاسخ به اين مشکل است .مشخص ساختن منظور از عطايا ،به روشن ساختن اين مسئله ،ياری
می دھد .آيا منظور از آنھا ،تصديق موعظۀ اوليۀ انجيل بوده است ،يا آنھا راه ھای مداومی
ھستند تا کليسا به اعضای خود و به جھان گمشده خدمت کند؟
آيا بايد در پاسخ اين پرسش ،به تاريخ کليسا روی آورد ،يا به متن عھد جديد؟ در ھيچ قسمت
عھد جديد نمی گويد که عطايای روحانی موقتی بوده اند .آنانی که سعی می کنند از  ١قرن :١٣
 ، ١٣-٨که می گويد جز محبت ھمه چيز از بين خواھد رفت ،در پاسخ به اين مسئله استفاده
کنند ،مقصود نويسنده آن بخش را ضايع ساخته ،آن را مورد سوء استعمال قرار می دھند.
من وسوسه می شوم بگويم از آنجا که عھد جديد  -نه تاريخ کليسا  -مرجع است ،ايمانداران بايد
تصديق کنند که عطايا ادامه دارند .اما فکر می کنم فرھنگ بر تفسير تأثير گذار است .بعضی
متن ھای بسيار شفاف ،در بعضی فرھنگ ھا ديگر کاربرد ندارند )به عبارت ديگر ،بوسۀ
مقدسانه ،چادر يا حجاب زنان ،اجالس کليسا ھا در منازل ،و غيره( .اگر فرھنگ بر متن تأثير
گذار است ،پس چرا تاريخ کليسا تأثير گذار نباشد؟
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ت .اين سئوالی است که نمی توان به آن جواب قاطع داد .بعضی ايمانداران ،طرفدار عقيدۀ "خاتمه
يافته  "cessationھستند  -و ديگران طرفدار عقيدۀ "خاتمه نيافته  ."non-cessationدر اين
مورد ،مانند بسياری مسائل تفسيری ،کليد آن قلب ايماندار است .عھد جديد نامشخص و در
قالب فرھنگ است .مشکل اين است که بخواھيم تصميم بگيريم کدام متن از فرھنگ/تاريخ
تأثير گرفته است و کدام ابدی است )ر.ک» .چگونه کتاب مقدس را درست درک کنيم« ،نوشته
دکتر فــی و دکتر استوارت ،صص  ١٩-١۴و  .(٧٧-٦٩در اين مقطع است که مباحث آزادی
و مسئوليت ،در روم  ١ :١۴تا  ١٣ :١۵و  ١قرن  ،١٠ – ٨اھميت بسزا دارند .چگونگی پاسخ
ما به سئوال ،از دو لحاظ مھم است:
 .١ھر ايماندار بايد با ايمان ،در نوری که يافته است سلوک نمايد .خدا به دل و محرک ما می
نگرد.
ايمانداران ديگر ،مطابق درکی که بوسيلۀ ايمان خود يافته اند،
 .٢ھر ايماندار بايد بگذارد
ِ
سلوک نمايند .بايد باورھای يکديگر را در محدوده ای که کتاب مقدس اجازه می دھد،
متحمل شويم .خدا می خواھد يکديگر را آنطورمحبت نماييم که او محبت می نمايد.
ث .خالصه مسئله اينست که مسيحيت ،يک زندگی بر پايۀ ايمان و محبت است ،نه يک الھيات
کامل .آن رابطه ای با خدا که بر روابط ما با ديگران اثر بگذارد ،مھم تر از اطالعات دقيق ،يا
اعتقادنامۀ کامل و بی کم و کاست است.
ميزان ايمانی که خدا به ھر
فراخور
" بر حسب ميزان ايمانش" اين مستقيما ً مربوط به آيۀ  ٣می شود" ،
ِ
ِ
يک اختصاص داده است" )ر.ک .افس  .(٧ :۴نيز بايد با چارچوب وسيعتری مربوط باشد ،در اين که
ايمانداران چگونه از عطايايی که دارند استفاده کنند .اين مربوط به طرز فکر ،محرک ھا ،و نيروی اشخاص
در انجام خدمات شخصی که خدا به آنھا محول کرده است ،می شود .اينھا اساسا ً ھمان ميوه ھای روح القدس
ھستند که در غال  ٢٣-٢٢ :۵برشمرده شده اند.
٧ :١٢
NASB
NRSV ،NKJV
TEV
JB

"اگر خدمت"
"يا خدمت روحانی ،در خدمت روحانی مان بايد اينرا به کار بريم"
"اگر برای خدمت باشد ،بايد خدمت کنيم"
"اگر ادارۀ امور ،پس آن را برای ادارۀ امور به کار گيريد"

ترجمه ھای امروزی درينجا تفاوت ھايی با يکديگر دارند ،زيرا معادل دقيق انگليسی برای اين واژۀ يونانی
) ، (diakoniaوجود ندارد .معنی آن می تواند اينھا باشد (١) :خدمت عملی يا ) (٢مديريت امور )ر.ک.
اعمال ١ :٦؛  ١قرن  .(٢٨ ،۵ :١٢کتاب » لغت نامه تحليلی يونانی تجديد نظر شده« نوشتۀ ھَرولد ک.
مولتون آن را به عنوان »يک نقش ،خدمت روحانی يا ِسمت« در آيات ذيل تعريف می کند :روم ١ ،٧ :١٢
قرن ۵ :١٢؛ کولس ١٧ :۴؛  ٢تيمو ) ۵ :۴ص  .(٩٢توجه چارچوبۀ متن ،ياری ساير ايمانداران است.
" کسی که تعليم می دھد  ...درتعليم دادن" اين ھديه ) ، (didaskōدر  ١قرن  ٢٨ :١٢و ٢٦ :١۴
فھرست شده است .آن در اعمال  ١ :١٣با انبياء  ،و در افس  ١١ :۴با شبانان ،ارتباط داده شده است .کليسای
اوليه ،آنان را به عنوان اشخاص عطيه يافته ای نظاره می کرد که نقش ھای مختلف آنان بر ھم منطبق می
شدند .موعظه ،نبوت ،بشارت و تعليم ،ھمه انجيل را بيان می کنند  -اما با تأکيد ھا و روش ھای مختلف.
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" ٨ :١٢تشويق می کند  ...در تشويق کردن" اين واژه )  ( parakaleōمربوط به تعليم دادن است )ر.ک.
 ١تيمو  .(١٣ :۴امکان دارد اشاره به مھارتی برای کاربرد حقيقت در زندگی باشد .در آن صورت ،به اين
آيات افس  ١٦ ،١۵ :۴مربوط می شود که می گويند" :حقيقت را با روح محبت بيان می کنيم  . . .بدن ،خود را
در محبت بنا می نمايد".
" کسی که دھنده است  -با سخاوت" به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد.
عنوان خاص :با سخاوت/صميمی )(HAPLOTOS
اين واژۀ ) (haplotesدو معنی ضمنی داشت" :با سخاوت" يا "صميمی" .اين واژه ،استعاره ای در
ارتباط با بينش بود .در عھد عتيق ،چشم به عنوان استعاره ای از محرک ھا ،به دو راه استفاده می شد(١) :
چشم بد )خسيس ،ر.ک .تث  ٩ :١۵و امثال ٦ :٢٣؛  ،(٢٢ :٢٨و ) (٢چشم نيکو )با سخاوت ،ر.ک .امثال
 .(٩ :٢٢عيسی از اين کاربر ِد عرفی ،پيروی می کرد )ر.ک .متی ٢٣-٢٢ :٦؛  .(١۵ :٢٠پولس اين واژه
را به دو معنی به کار می برد" (١) :بی پيرايگی ،صميميت ،پاکی" )ر.ک ٢ .قرن ١٢ :١؛ ٣ :١١؛ افس
۵ :٦؛ کولس  (٢٢ :٣و )" (٢سخاوت" )ر.ک .روم ٨ :١٢؛  ٢قرن ٢ :٨؛ .(١٣ ،١١ :٩
" کسی که رھبری می کند  -با جديت" منظور ،رھبری مسيحی است :چه آن کسی که برای خدمت به
کليساھای مختلف سفر کند ،چه يک رھبر محلی.
" آنکه رحم نشان می دھد  -با شادمانی" منظور ،ياری به بيماران و نيازمندان است .ھيچگونه تمايزی
ميان موعظۀ تعاليم ،و دغدغه ھای اجتماعی ايمانداران نبايد وجود داشته باشد .اينھا دو روی يک سکه ھستند.
"کاربرد انجيل صرفا ً در ياری به نيازمندان" ] [social gospelدر کار نيست ،بلکه خود انجيل مطرح و
درست است!
سئواالت برای گفتگو و تبادل نظر در آيات ٨ -١
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير ،جھت راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم .شما و کتاب مقدس و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
سئواالت ذيل جھت گفتگو می باشند و برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب تأمل
کنيد  .مقصود از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،و قاطع و نھايی نيستند.
 .١در تقديم بدن به عنوان يک قربانی زنده ،چه بايد کرد )آيۀ (١؟
 .٢آيا ھر ايماندار عطيۀ روحانی دارد )آيات ٨-٣؛  ١قرن (٧ :١٢؟ اگر اينطور است ،آيا شخص می
تواند نوع آنرا انتخاب کند؟
 .٣ھدف از عطايای روحانی چيست؟
 .۴آيا فھرست کاملی از عطايا در کتاب مقدس ھست؟
 .۵چگونه می توان عطيۀ خود را تشخيص داد؟
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بيـنـش ھــای مـتـنــی در آيــــات ٢١ -٩
الف .بھترين عنوان برای اين بخش می تواند "رھنمودھای مسيحی برای روابط با ديگران" باشد .اين
بحثی کاربردی در مورد محبت است )ر.ک .متی ٧ -۵؛  ١قرن  ١٣و  ١يو ١٨ :٣؛ .(٢١ -٧ :۴
ب .فصل  ١٢روميان ،از لحاظ مندرجات و ساختار آن ،بسيار مشابه  ١قرن ،فصل ھای  ١٣ -١٢است.
بالفاصله پس از بحث عطايای روحانی ،اخطاری در مورد غرور و تأکيد بر محبت عملی در زندگی
نمونه ،ذکر شده است.
پ .موضوع فصل:
 .١روابط ما با مسيحيان ديگر )ر.ک .(١٣ -٩ :١٢ .اين به طرز مشروح نيز در  ١ :١۴تا ١٣ :١۵
و در  ١قرن  ١١ :٨به بعد؛ و در  ٣٣ -٢٣ :١٠مورد بحث قرار گفته است.
 ٢٫روابط ما با بی ايمانان ،يا حتی به احتمال بيشتر ،با مسيحيان ديگر که با آنھا اختالفاتی ھست
)ر.ک .(٢١ -١۴ :١٢ .به نظر می رسد اين بخش بازتابی از موعظۀ سر کوه مسيح است
)ر.ک .متی .(٧ -۵
 .٣چنين تقسيم بندی جھت اين مجموعۀ آيات ،به نظر می رسد اصل نباشد زيرا اين مباحث )نکات
در روابط افراد( توأم و مرتبط می باشند.
ت .موضوعاتی که در اين بخش بسيار آمده اند ،فرمان ھای ھميشگی برای شيوۀ زندگی صحيح ھستند
)»حــال مــتــعــدی امــــــری« ،ر.ک .آيۀ ] ۴سه بار[] ٢٠ ،١٦ ،دو بار[] ٢١ ،دو بار[ ،و »حـال
رايگان
مــتــعــدی وصـفــی« که ھفده بار به معنی »امـــــری« به کار رفته اند( .رستگاری ،ھديۀ
ِ
فيض خدا است و توسط کار تکميل شدۀ مسيح و جذبۀ محبتانۀ روح خدا اعطا می گردد ،اما زمانی که
ِ
پذيرفته می شود ،بايد ھر بھايی را برای آن پرداخت و بايد شيوۀ زندگی را به ھر قيمتی پيرو آن
ساخت! صرفا ً لقب دادن به عيسی نباشد که او را "خداوند" بخوانيم! )ر.ک .لوقا .(۴٦ :٦
ث .اين آيات ھمچنين دارای چند »حـال وصـفــی« ھستند که به معنی »امـــری« با »تــکــواژ مــنــفـی
بازايستادن عملی در حال انجام است :آيات ١٦ ،١۴
وابـسـتــه« به کار رفته اند ،که معموالً به معنی
ِ
)دوبار( ،١٩ ،١٧ ،و  .٢١مسيحيان ،پيش از ايمان آوردن ،خارج از محدودۀ دستورات خدا زندگی
می کردند! از يک لحاظ ،گناه را می توان به اين صورت مشخص و تعريف کرد که انسان عطايای
خدا را فراتر از محدوده ای که خدا تعيين نموده است ،به کار برد.
ج.

ت باز و سخاوتمند ،قلب باز و پذيرا ،و درھای باز
مسيحيت بايد "باز" باشد – ذھن باز و روشن ،دس ِ
)ر.ک .يعقوب .(٢
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مطالعۀ واژه ھا و عبارات
متن ) NASBبه روز شده(١٣-٩ :١٢ :
 ٩محبت بايد مبرا از دورويی باشد .از آنچه شرير است متنفر باشيد و به آنچه نيکوست بچسبيد.
يکديگر را با محبت برادرانه دوست بداريد .در احترام ،برای يکديگر اولويت قائل شويد ١١ .در حاليکه از
پشتکار دست برنميداريد ،با روح پر شور و شوق ،خداوند را خدمت کنيد ١٢ .در اميد ،شادمان و در
مصيبت ،پر استقامت بوده ،وقف دعا کردن باشيد  ١٣در رفع احتياجات مقدسان سھيم گرديد و ميھمان
نوازی را بجا آوريد.
١٠

" ٩ :١٢محبت بايد مبرا از دورويی باشد" در متن يونانی ،واژه ھای ربطی ) (asyndetonاصالً در اين
چارچوبه نيامده اند ،و اين در يونانی »کوينه« بسيار غيرعادی است .احتماالً بازتابی از قالب دستور زبان
عبری ،در »خوشا به حال« ھای فصل  ۵متی باشد .اين قالب دستوری ،ھر يک از عبارات را با تأکيد و به
عنوان واقعيتی مستقل و مجزا ،ارائه می کند.
"دورويی"  ،واژه ای از تئاتر آن زمان ،و حاکی از "سخن گفتن از پشت ماسک" بود .محبت نبايد ايفای
نقش يا ساختگی باشد )ر.ک ٢ .قرن  .(٦ :٦محبت مشخصه و محک ايمانداران است )ر.ک .يوحنا -٣۴ :١٣
٣۵؛ ١٧ ،١٢ :١۵؛  ١يوحنا ١٨ ،١١ :٣؛  (٢١-٧ :۴زيرا سيرت خدا است.
" از آنچه شرير است متنفر باشيد" اين »حــال مــتــعــدی وصـفـــی« با مفھوم »امــری« است.
انزجار چندش آميز ھمراه باشد )ر.ک ١ .تسا .(٢٢ – ٢١ :۵
برخورد ايمانداران با شرير ،بايد با تعجب و
ِ
اغلب تعجب ما ،فقط بخاطر عواقبی است که بر روی زندگی خود ما اثر بگذارد.

" NKJV ،NASBبه آنچه نيکوست بچسبيد"
"آنچه نيکوست را محکم بچسبيد"
NRSV
"به آنچه نيکوست محکم بپيونديد"
TEV
"به آنچه نيکوست ملصق شويد"
NJB
اين زمان »حـــال غـيـرمـسـتـقـيـم وصــفــی« است )اما به معنی »انـعــکاســی« به کار رفته است ]عملی
که به خود فاعل برميگردد[( .اين فعل به در معنی »امـــری« است – "بچسبيد" )ر.ک .از"ترجمۀ ھفتاد":
پيدايش  ٢۴ :٢؛ اعمال  ٢٩ :٨و نيز فيل ٨ :۴؛  ١تسا .(٢٢ -٢١ :۵
١٠ :١٢
" NASBيکديگر را با محبت برادرانه دوست بداريد"
" NKJVبا محبت برادرانه ،نسبت به يکديگر با دلپذيری مھربان باشيد"
" NRSVيکديگر را با محبت دوجانبه دوست بداريد"
"بعنوان اشخاص مسيحی ،يکديگر را با گرمی محبت کنيد"
TEV
"يکديگر را آنقدر محبت کنيد که در خو ِر برادران است"
JB
اين واژۀ مرکب يونانی ) (phileo + storgeترکيبی از »محبت برادرانه« با »محبت خانوادگی« است
و در عھد جديد فقط در اينجا به کار رفته است .مسيحيان ،يک خانواده ھستند .ما فرمان يافته ايم تا يکديگر را
دوست بداريم )ر.ک ١ .تسا .(٩ :۴
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اين اولين مورد از يک ِسری »مـفعـول غـيـرصحـيح حقـيقی« است که برای تأکيد در ابتدای جمالت
يونانی می گذاشتند.

" NASBدر احترام ،برای يکديگر اولويت قائل شويد"
" NKJVدر احترام ،قائل شدن اولويت برای يکديگر "
" NRSVدر نشان دادن احترام ،از يکديگر سبقت بجوييد"
"و مشتاق نشان دادن احترام به يکديگر باشيد"
TEV
"احترام عميق نسبت به يکديگرداشته باشيد"
JB
اين »حــال انعکاسی ]عملی که به خود فاعل برميگردد[ وصــفــی« )در ظاھر غـيـرمـسـتـقـيـم و در
معـنـی معـلـوم( است که به معنی »امـــری« به کار رفته است .ايمانداران بايد کسانی را که در معاھدۀ الھی با
آنان شريک ھستند از خود مھم تر بدانند )ر.ک .افس ٢ :۴؛ فيل .(٣ :٢
١١ :١٢
" NASBدر حاليکه از پشتکار دست برنميداريد"
" NKJVدر حاليکه از پشتکار وانمانده ايد"
" NRSVاز غيرت وانمانيد"
"سخت کار کنيد و تنبل نباشيد"
TEV
"با کوششی خستگی ناپذير برای خداوند کار کنيد"
JB
محبت واقعی ،انرژی عظيمی ايجاد می کند )ر.ک .غال .(٩ :٦

" NKJV ،NASBبا روح پر شور و شوق"
"با روح پر شور و حرارت"
NRSV
"با قلبی پر از عالقه و سرسپردگی"
TEV
"با جديت عميق روح"
JB
اين »حــال مـتـعــدی وصـفـــی« است که به معنی »امـــری« به کار رفته است .معنی تحت اللفظی آن
"جوشيدن" است .منظور می تواند روح احيا شدۀ انسان ،يا روح القدس ساکن در ايمانداران باشد )،RSV
ر.ک .اعمال ٢۵ :١٨؛ مکا .(١٦ -١۵ :٣
" خداوند را خدمت کنيد" اين »حــال مـتـعـدی وصـفـــی« است که به معنی »امـــری« به کار رفته
است .در اينجا تفاوتی در امالی نسخه ھای خطی باستانی ھست .تعدادی از دستۀ غربی نسخه ھای خطی
باستانی يونانی ) ( MSS D*,٣, F, Gنوشته اند "در زمان" ) ، (kairosتا آنکه نوشته باشند "در خداوند"
) . (kuriosاين امالی متفاوت ،تأکيدی بر خدمت به خداوند و کليسای او ،با پيشام ِد فرصت است )ر.ک .يو
۴ :٩؛ افس .(١٦ :۵
ً
اين نامشخصی ،احتماال از اين بود که کلمۀ  kuriosرا درست متوجه نشده بودند يا نادرست خوانده بودند.
بھترين و قديمی ترين نسخه ھای خطی يونانی  ،P ۴٦א  ،A ،و  Bاينطور می گويند" :خداوند را خدمت
کنيد ".کتاب مقدس  UBS۴در سنجش "خداوند" ،آن را "يقين" )الف( می داند.
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" ١٢ :١٢در اميد ،شادمان" اين »حــال مــتـــعـــدی وصـفـــی« است که به معنی »امــــری« به کار
رفته است .واژۀ »اميد« معموال در ارتباط با »بازگشت دوباره« به کار می رفت )ر.ک .(٢ :۵ .اين اميد ،به
معنی آرزو کردن نيست بلکه به معنی آن در عھد جديد ،در مورد رويدادی قطعی است که صرفا ً زمان آن
مشخص نيست .به يادداشت در  ١٨ :۴و  ٢ :۵رجوع نماييد.
" پر استقامت بوده" اين »حــال مـتـعــدی وصـفـــی« است که به معنی »امـــری« به کار رفته است.
ت فعال ،داوطلبانه ،و استوار" است.
اين واژه به معنی "دوام و استقام ِ
" در مصيبت" ھمانند  ٣ :۵و  ۵اميد ،به مصيبت ) (thlipsisارتباط داده شده است .اين وضع
معمول پيروان مسيح در دنيای گناه آلود است )ر.ک .متی ١٦ -١٠ :۵؛ اعمال ٢٢ :١۴؛ روم  ١٧ :٨به بعد؛
 ٢تيمو ١٢ :٣؛  ١پطر  ١٢ :۴به بعد( .ما نه بايد در طلب آن باشيم و نه از آن شانه خالی کنيم!
" وقف دعا کردن باشيد" اين »حــال مـتــعــدی وصـفـــی« است که به معنی »امـــری« به کار رفته
است .دعا يک انضباط روحانی و عطيه ،با اين درک است که دست خدا در طول تاريخ ،فعاالنه کار می کند.
ايمانداران می توانند بر پدر آسمانی پر مھر ،اثرگذار باشند .خدا مقدر فرموده است تا در محدودۀ دعاھای
فرزندانش عمل کند )ر.ک .اعمال ١۴ :١؛ ۴٢ :٢؛ ۴ :٦؛ افس ١٩ -١٨ :٦؛ کولس  .(٢ :۴اين ،دعا را
يک مسئوليت عظيم و مھيب می سازد .به کتاب » سه سوال خطير در مورد جنگ روحانی « ،نوشتۀ کلينتون
آرنولد  ،صص  ۴۴ -۴٣و  ١٨٨ -١٨٧رجوع نماييد.
١٣ :١٢
" NRSV ،NASBدر رفع احتياجات مقدسان سھيم گرديد"
"برای احتياجات مقدسان ،تقسيم کنيد"
NKJV
"از آنچه داريد با ديگر مسيحيان نيازمند سھيم گرديد"
TEV
"با ھر يک از مقدسين خدا که در نياز ھستند سھيم گرديد"
JB
واژۀ  koinōneōبه معنی " مشارکت با " ،يک »فــعــل« يونانی است .اين واژه برای پولس معانی
بسيار زياد و مختلفی دارد .آن شامل مشارکت در پيام انجيل و نيز در نيازھای مادی است )ر.ک .غال .(٦:٦
کاربرد اين واژه حتی برای شراکت در رنج ھای مسيح )ر.ک .فيل ١٠ -٨ :٣؛  ١پطر  (١٣ :۴و رنج ھای
پولس آمده است )ر.ک .فيل  .(١۴ :۴اتحاد با مسيح ،به معنی اتحاد در ھمه سطوح با قوم او بود! به عنوان
خاص :مقدسين در  ٧ :١رجوع نماييد.
اين »حــال مـتـعــدی وصـفـــی« است که به معنی »امـــری« به کار رفته است )ر.ک .امثا ٢٧ :٣؛ غال
 .(١٠ :٦ايمانداران بايد سخت کار کنند تا برای ديگران ،در نام مسيح ،بيشتر داشته باشند که بدھند )ر.ک٢ .
قرن ١٢ -١١ :٨؛ افس .(٢٨ :۴
عنوان خاصKOINŌNIA :
واژۀ »مشارکت« ) (koinōneōبه اين معانی است:
 .١وابستگی نزديک با شخصی
الف( با »پسر« )ر.ک ١ .يو ٦ :١؛  ١قرن (٩ :١
ب( با »روح خدا« )ر.ک ٢ .قرن ١٣ :١٣؛ فيل (١ :٢
پ( با »پدر« و »پسر« )ر.ک ١ .يو (٣ :١
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ت( با آنانی که توسط معاھدۀ الھی با ما برادر /خواھر شده اند )ر.ک ١ .يو ٧ :١؛ اعمال ۴٢ :٢؛
غال ٩ :٢؛ فليمون (١٧
 .٢وابستگی نزديک با چيزھا يا گروه ھا
الف( با انجيل )ر.ک .فيل ۵ :١؛ فليمون (٦
ب( با خون مسيح )ر.ک ١ .قرن (١٦ :١٠
پ( نه با تاريکی )ر.ک ٢ .قرن (١۴ :٦
ت( با رنج )ر.ک .فيل ١٠ :٣؛ ١۴ :۴؛  ١پطر (١٣ :۴
 .٣ھديه يا ھمبخشی و سھيم شدن ) (contributionکه سخاوتمندانه انجام شود )ر.ک .روم ١٣ :١٢؛
٢٦ :١۵؛  ٢قرن ۴ :٨؛ ١٣ :٩؛ فيل ١۵ :۴؛ عبر (١٦ :١٣
 .۴ھديۀ فيض خدا توسط مسيح ،که مشارکت انسان را با خدا و برادران و خواھران او ،دوباره برقرار می
سازد
اين به طور قطعی رابطۀ افقی )انسان با انسان( که نتيجۀ رابطۀ عمودی )انسان با آفريدگار( است نشان می
دھد .ھمچنين نياز به مشارکت مسيحی ،و شادی که در آن است را تأکيد می کند .زمان فعل ،گويای اھميت
آغاز و ادامه دادن به تجربۀ يک چنين جامعه ای است )ر.ک] ٣ :١ .دو بار[ .(٧ ،٦ ،مسيحيت ،مشارکتی است.
" ميھمان نوازی را بجا آوريد" اين »حــال مـتــعــدی وصـفـــی« است که به معنی »امـــری« به کار
رفته است .معنی تحت اللفظی آن "در پی مھمان نوازی بودن" است )به يادداشت در ١٩ :١۴؛ ر.ک ١ .تيمو
٢ :٣؛ تيطس ٨ :١؛ عبر ٢ :١٣؛  ١پطر  .(٩ :۴اين خدمت روحانی در کليسای اوليه بسيار مھم بود
زيرا "ميھمان خانه ھای" آن زمان شھرت بدی داشتند .کالً اين اشاره به فراھم ساختن اطاق و غذا به خادمين
مسيحی بود که برای اعالم پيام و خدمت خود ،سفر می کردند.
متن ) NASBبه روز شده(٢١ -١۴ :١٢ :
با کسانی که
 ١۴برای کسانی که به شما آزار می رسانند ،برکت بطلبيد؛ برکت بطلبيد و لعن نکنيد!
شادمانند ،شادی کنيد ،و با کسانی که گريانند ،بگرييد ١٦ .نسبت به يکديگر ،با يک فکر بينديشيد! در ذھن
خود متکبر نباشيد ،بلکه با کسانی که از قشر پايين اند ،معاشرت کنيد .خود را دانا مشماريد ١٧ .به ھيچ کس
به سزای بدی ،بدی نکنيد .آنچه را در نظر ھمۀ مردم درست است ،محترم بداريد ١٨ .در صورت امکان ،تا
آنجا که به شما بستگی دارد ،با ھمۀ مردم در صلح و صفا بسر ببريد ١٩ .ای عزيزان ،ھرگز انتقام خود را
مگيريد ،بلکه آن را به غضب خدا واگذاريد؛ زيرا نوشته شده که خداوند می گويد" :اﻧﺘﻘﺎم از آن ﻣﻦ اﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد » ٢٠ « ".اﻣّﺎ اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﺧﻮراک ﺑﺪه ،و اﮔﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او آب ﺑﻨﻮﺷﺎن.
زﯾﺮا ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ،اﺧﮕﺮﻫﺎی ﺳﻮزان ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ٢١ «.مغلوب بدی مشو ،بلکه بدی را با نيکويی
مغلوب ساز.
١۵

" ١۴ :١٢برای کسانی که به شما آزار می رسانند ،برکت بطلبيد" اين »حــال مـتــعــدی الــتــزامـــی«
است که در اين آيه دوبار استفاده شده است .کلمۀ انگليسی ” “eulogyاز اين کلمه " -برکت دادن" -
استخراج شده است )ر.ک .متی ۴۴ :۵؛ لوقا ٢٨ :٦؛  ١قرن ١٢ :۴؛ يعقوب ١٢ -٩ :٣؛  ١پطر .(٩ :٣
پاپيروس چـِس ِتر بيتی( و نسخۀ خطی ) Bواتيکانوس( ،ضمير " شما " قيد نشده است ،که اين جمله
در ) P۴٦
ِ
را فراگير تر و به عبارت ديگر ،بسيار عمومی تر می سازد .در مورد "آزار" به يادداشت در  ٩ :١۴مراجعه
کنيد.
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" لعن نکنيد" اين »حــال انــعــکاســـی مـتــوســـط )در ظاھر غـيـرمـسـتـقـيـم و در معنی معلوم(« به
بازايستادن عملی در حال انجام است .اين
ھمراه »تــکــواژ مــنــفـی وابـسـتــه« است که معموالً به معنی
ِ
عبارت حاکی از نامبردن خدا در دعا برای انتقام است )مشابه لعن ھای  ١قرن  .(٣ :١٢منظور آن ،ناسزا
گويی نيست )ر.ک .افس ٢٩ :۴؛  ١پطر .(٩ :٣
" ١۵ :١٢با کسانی که شادمانند ،شادی کنيد ،و با کسانی که گريانند ،بگرييد" اين دو »مـصـدر حــال« به
معنی »امــــــری« به کار برده شده اند .مسيحيان يک خانواده ھستند .ايمانداران در گير رقابت با يکديگر
نيستند ،بلکه بايد با محبت خانوادگی يکديگر را محبت نمايند .به خاطر مندرجات آيات  ،٢١-١۴حتی ممکن
است اين بازتابی از واکنش ايمانداران به جامعۀ غيرايماندار بوده که از فرصت ھا يا موقعيت ھای فرھنگی
برای بشارت استفاده می نمودند.
١٦ :١٢
" NKJV ،NASBنسبت به يکديگر ،با يک فکر بينديشيد"
"با يکديگر در ھماھنگی زندگی کنيد"
NRSV
"برای ھمه به طرز يکسان اھميت قائل شويد"
TEV
"با ھمه به طرز يکسان مھربان باشيد"
JB
اين »حــال مـتــعــدی وصـفـــی« است که به معنی »امـــری« به کار رفته است )ر.ک۵ :١۵ .؛  ٢قرن
١١ :١٣؛ فيل  .(٢ :٢آيۀ  ١٦را می توان در اختالف ھا بين اين افراد دانست (١) :ايمانداران يھودی و
ايمانداران غيريھودی در کليسای روم )ر.ک(٢۴-١٣ :١١ .؛ ) (٢اختالف ھای ھميشگی در طول قرون ميان
قشرھای مختلف اقتصادی؛ ) (٣عطايای مختلف روحانی؛ يا ) (۴سنت ھا و سليقه ھای شخصی در نسل ھای
مختلف.
" در ذھن خود متکبر نباشيد ،بلکه با کسانی که از قشر پايين اند ،معاشرت کنيد" اين »حــال مـتــعــدی
بازايستادن عملی در حال انجام
امــــری« به ھمراه »تــکــواژ مــنــفـی وابـسـتــه« است که معموالً به معنی
ِ
است .واژۀ »از قشر پايين« در يونانی می تواند »مــذکــر« يا »خـنــثــی« باشد .اگر »خــنــثــی« است ،پس
ترجمه بايد بگويد» :وظايف حقير را بپذيريد« ؛ اگر »مــذکــر« باشد به اين معنی است» :با فقيران يا کسانی
که از قشر پايين اند معاشرت کنيد«.
" خود را دانا مشماريد" اين »حــال انــعــکاســـی مـيـانـه )در ظاھر غـيـرمـسـتـقـيـم و در معنی معلوم(
بازايستادن عملی در حال انجام
امــــری« به ھمراه »تــکــواژ مــنــفـی وابـسـتــه« است که معموالً به معنی
ِ
است )ر.ک .امثا ٧ :٣؛ اش ٢١ :۵؛  ١قرن ١٢ :١٠؛ غال  .(٣ :٦ايمانداران نبايد نسبت به يکديگر طوری
رفتار کنند که انگار مقامشان باالتر از بقيه است ،يا نسبت به جامعۀ بی ايمانان متکبر و گستاخ باشند.
" ١٧ :١٢به ھيچ کس به سزای بدی ،بدی نکنيد" اين »حــال مـتــعــدی وصـفـــی« است که به معنی
بازايستادن عملی در حال
»امــــری«  ،به ھمراه »تــکــواژ مــنــفـی وابـسـتــه« است که معموالً به معنی
ِ
انجام است .حساب ديگران را رسيدن ،کار خدا است ،نه ايمانداران )ر.ک .امثال ٢٢ :٢٠؛ ٢٩ :٢۴؛ متی
۴٨ -٣٨ :۵؛ لوقا ٢٧ :٦؛  ١تسا ١۵ :۵؛  ١پطر . .(٩ :٣
" آنچه را در نظر ھمۀ مردم درست است ،محترم بداريد" اين »حــال انــکــاســـی وصـفـــی« است که
به معنی »امـــری« به کار رفته است )ر.ک ٢ .قرن ٢١ :٨؛  ١تسا ٢٢ :۵؛  ١تيمو  .(٧ :٣ممکن است
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اين اشاره به امثال  ۴ :٣در ترجمۀ ھفتاد باشد .ايمانداران با اين ديد زندگی می کنند که در ھر فرصت به بی
ايمانان بشارت دھند .ما نبايد کاری کنيم که به فرد بی ايمان بی احترامی شود يا او را از خود برانيم )ر.ک.
 ١قرن  .(٢٣ -١٩ :٩حتی اعتقادات خود را که به آنھا عميقا ً پایبنديم ،بايد با محبت بيان کنيم.
" ١٨ :١٢در صورت امکان ،تا آنجا که به شما بستگی دارد ،با ھمۀ مردم در صلح و صفا بسر ببريد" اين
سبک ادبی او ،واقعيت فرض گرفته شده
ت
ِ
»جـمـلــۀ شــرطــی نوع اول« می باشد که از ديدگاه نويسنده يا جھ ِ
است .عبارت پس از آن» ،حــال مــتــعــدی وصـفـــی« است که به معنی »امـــــری« می باشد .اين ھميشه
به انتخاب ايماندار نيست ،اما از دستور زبان اينطور برمی آيد که اغلب امکان پذير ھست )ر.ک .مرقس :٩
۵٠؛  ٢قرن ١١ :١٣؛  ١تسا .(١٣ :۵
" ١٩ :١٢ھرگز انتقام خود را مگيريد" اين »حــال مـتــعـــدی وصـفـــی« است که با »تــکــواژ مــنــفـی«
بازايستادن عملی در حال انجام است .خدا
به صورت »امــــری« به کار رفته است ،که معموالً به معنی
ِ
روزی حساب مردم و کارھای آنان را می رسد.
" زيرا نوشته شده است" اين وجه »اخباری غـيــرمـسـتـقـيـم مـطــلـــق« است که اصطالحی در زبان
ھای سامی در اشاره به کتب مقدسۀ وحی شده است .اين اصطالح در مورد وحی ،ھمسان »خداوند چنين می
فرمايد« است )ر.ک ١ .قرن  ٢١ :١۴و  ٢قرن  .(١٧ :٦اين نقل قول از تث  ٣۵ :٣٢است.
" ٢٠ :١٢ا ّما اگر دشمنت" اين »جــمــلــۀ شـرطــی نــوع ســـوم« است که حاکی از عمل بالقوه در آينده
بوده است .دشمنان پيش خواھند آمد!
" اخگرھای سوزان بر سرش خواھی انباشت" اين اشاره به امثا  ٢٢ -٢١ :٢۵است .نظريه ھای
تفسيری ،چنين می باشند:
 .١اين يک اصطالح فرھنگی بوده که احتماالً از مصر منشاء داشته ،به اين معنی که مھربانی ،بھترين راه
ت استيال ناپذير ،ھمين است
تبديل دشمن به يک دوست است .واکنش مسيحيان ھنوز ھم در برابر شرار ِ
)ر.ک .متی .(۴۴ :۵
" .٢اخگرھای سوزان" به نظر می رسد حاکی از شرمندگی بخاطر رفتار نامتناسبی باشد که زشتی آنھا،
در برابر محبت و بخشايش ديگری ،به وضوع مشخص می گردد )ر.ک .آمبروزی آستر ،آگوستين و
ِجروم(
 .٣اوريجن و کريسوستوم می گفتند اين حاکی از مھربانی مسيحی است که باعث می شود خدا کسانی را
که توبه نمی کنند ،حتی شديدتر داوری و محکوم نمايد )ر.ک » .تفسير کتاب مقدس جروم « جلد ،٢
ص (٣٢٦
ً
تمامی تئوری ھای فوق ،صرفا نظريه ھستند .کليد موضوع در خالصۀ اظھارات پولس در آيۀ  ٢١است.
" ٢١ :١٢مغلوب بدی مشو ،بلکه بدی را با نيکويی مغلوب ساز" اين » حــال غـيـرمـسـتـقـيـم امــــری« و
» حــال مـتـعــدی امـــری« است .واکنش ما در برابر رفتار غيرعادالنه ،ميزان آرامش و شادی درون ما را
مشخص کرده ،نشان می دھد .تلخی ،سرطان روحانی است .ايمانداران بايد تلخی را به حضور خداوند
آورده ،به او بسپارند.
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" بدی" اين يا »مـذکــر« است ،و در آن صورت حاکی از وجود شرير است ،يا می تواند »خـنــثــی«
باشد و منظور آن شرارت به طور عموم باشد .اين يکی از موارد نامشخص در عھد جديد است )ر.ک .متی
٣٧ :۵؛ ١٣ :٦؛ ٢٨ ،١٩ :١٣؛ يو ١۵ :١٧؛  ٢تسا ٣ :٣؛  ١يو ١۴-١٣ :٢؛ ١٢ :٣؛ -١٨ :۵
.(١٩

سئواالت برای گفتگو و تبادل نظر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير ،جھت راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم .شما و کتاب مقدس و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
 ١٫چرا اين تعداد زمان »حــال امــــری« با »تـکـواژ مـنـفــی« در آيات  ٢١ -٩آمده اند؟
 .٢فھرستی از تمامی فرامين اين آيات را به طور مجزا در يک ستون بنويسيد .فھرست پرھيبتی است از
اينکه زندگی عملی و روزانه که شبيه به مسيح است ،شامل چيست!
 .٣چرا اينقدر مشکل است مشخص نمود کدام آيات در مورد طرز رفتار مسيحيان نسبت به ساير
ايمانداران است و کدام ھا در مورد رفتار آنھا با بی ايمانان است؟
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رومــيـــان فصل ١٣
تـقـســيـم بنـدی پـاراگـراف ھـا در تـرجـمـه ھـای جـديـد
UBS۴

NKJV

NRSV

TEV

اطاعت از قواعد

تسليم حکومت شدن

مسيحی و دولت

وظايف نسبت به اولياء
امور دولتی

٧ -١ :١٣

٧ -١ :١٣

٧ -١ :١٣

۵ -١ :١٣

JB
تسليم اولياء امور بودن
٧ -١ :١٣

٧ -٦ :١٣
محبت برادرانه

ھمسايۀ خود را دوست بدار

محبت شريعت را محقق می
سازد

وظايف نسبت به يکديگر

محبت و جنگ

١٠ -٨ :١٣

١٠ -٨ :١٣

١٠ -٨ :١٣

١٠ -٨ :١٣

١٠ -٨ :١٣

نزديک شدن روز مسيح

مسيح را بپوشيد

نزديک بودن بازگشت مسيح

١۴ -١١ :١٣

١۴ -١١ :١٣

١۴ -١١ :١٣

فرزندان نور
١٣ -١١ :١٣

١۴ -١١ :١٣

١۴ :١٣

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحۀ  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب تفسير برای راھنمايی در مطالعات ميباشد ،به اين معنی که شما شخصا ً مسئول ارائه تفسيرتان از
اين کتا ِ
ّ
کتاب مقدس ھستيد .ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منور ساخته است .در امر تفسير،
شما و کتاب مقدس و روح القدس ،اولويت داريد .نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر
واگذار کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص کنيد .تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام
داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد .پاراگراف بندی ھا وحی نشده اند اما برای درک مقصود نويسندۀ
کار تفسير است ،کليدی می باشند .ھر پاراگراف صرفا ً و مطلقا ً يک موضوع دارد.
اصلی ،که قل ِ
ب ِ
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
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بيـنـش ھــای مـتـنــی در آيات ٧ -١
الف.

ھمانطور که فصل  ١٢به طور اساسی در مورد رابطۀ شخص مسيحی با ساير ايمانان داران
ديگر مردم در اجتماع )آيات  – (٢١-١۴فصل ٧ -١ :١٣
مسيحی است )آيات  – (١٣-٩و نيز با
ِ
به طور اساسی در مورد رابطۀ فرد مسيحی با حکومت مدنی است .لکن از لحاظ متنی ،بين اين
دو موضوع جدايی نيست .پولس آنھا را يکی می دانست .دوگانگی بين آنچه مقدس و روحانی
است ،و آنچه غير روحانی و دنيوی است ،وجود ندارد .ھمۀ زندگی متعلق به خدا است.
ايمانداران ،مسئولين نظارت بر ھمۀ جوانب زندگی ھستند! پيوند اين دو فصل را می توان در :١٢
 ١٨مشاھده نمود.

ب.

درک ايمانداران در مورد جايگاه حکومت مدنی ،مختلف بوده است .در عھدعتيق ،حکومت در
برج بابل )ر.ک .پيدا  (١١مربوط به اين است
نسل قائن )ر.ک .پيدا  (٢٢ -١٦ :۴بسط می يابد.
ِ
که بشر مجزا از خدا ،مبادرت به خودمختاری ورزيد .پادشاھی در ميان قوم اسراييل به اين
شبان دستيار )پادشاه( حکمرانی کند،
منظور بود که خدا بوسيلۀ قوانين الھی ،و ھمچنين از طريق
ِ
اما اين در اثر گناه بشر ،موفقيت آميز نشد .سخنان عيسی در مورد جايگاه صحيح حکومت ،در
متی  ٢١ :٢٢و مرقس  ،١٧ :١٢بسيار مھم و محوری می باشد .جای تعجب است که پولس در
اين متن اشاره ای به سخنان عيسی نمی کند )اگرچه آيات  ٧ -١و  ١١به نظر می رسند با متی
 ٢٢ -١۵ :٢٢و  ٣٩ھمسان باشند( .حکومت ،در جھان گناه کار ،از نقش خدادادی برخوردار
است .رسوالن ،اغلب و باالجبار با اين موضوع در کشمکش بودند که در برابر قدرت ھای حاکم،
چه مدنی و چه مذھبی ،چه کنند .بسته به رفتار آنانی که صاحب قدرت ھستند ،عمالً ثابت می شود
که اين اقدام و مأموريتی مثبت يا منفی است .پولس به وسيلۀ حکومت زمان ،ھم حمايت شد و ھم
مورد آزار قرار گرفت .اما در کتاب مکاشفه ،يوحنا حکومت را فاحشۀ بزرگ )ر.ک .مکا (١٧
می خواند!
ما بايد از حکومت حمايت کنيم ،مگر آن موقع که حکومت ،بر خالف وجدان ما که از روح خدا
ھدايت می شود ،عمل کند يا ما را وادار سازد مطلقا ً از آن اطاعت کنيم .نظم مدنی ،بر ھرج و
مرج و آشفتگی ترجيح دارد )ر.ک ٢ .تسا .(٧ -٦ :٢

پ.

به ھمين موضوع در تيطس  ١ :٣و  ١پطر  ١٧ – ١٣ :٢رسيدگی شده است.

ت.

يھوديت ،تحت حکومت رومی قرن اول ،دين قانونی محسوب می شد .مسيحيت ،سال ھا يکی از
شعب آن شناخته می شد ) ر.ک .اعمال  .(١٦ -١٢ :١٨اين موضوع سبب شد جنبش بشارتی در
آن دوران ابتدايی ،از حمايت قانونی برخوردار گردد .يکی از مقاصد کتاب »اعمال رسوالن« اين
بود که نشان دھد مسيحيت ،تھديد سياسی برای روم نبود .در عين حال روم ،صلح و ثبات بين
المللی را برقرار نمود ) ، (pax Romanaو انجيل توانست به خاطر آن گسترش يابد )ر.ک١ .
تيمو .(٢ -١ :٢

ث.

اين بخش ،در پرتو برخوردھای شخصی پولس با اولياء امور ،تأکيدی بيشتر يافته است .ھمچنين
امکان دارد اين بخش به داليل ذيل ذکر شده است (١) :تنش ھای داخلی کليسای رومی در ارتباط با
ت وقت )مثالً ،در مورد محدود ساختن تشريفات يھود( .ممکن است اين عامل
فرمان ھای حکوم ِ
باعث شد عده ای از ايمانداران يھودی از پايتخت بروند )به عنوان مثال ،اکيال و پريسيال ،ر.ک.
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اعمال  .(٢ :١٨در غياب آنھا ،ايمانداران غيريھودی دسترسی بيشتری به رھبری يافتند(٢) .
سوتونيوس مورخ
تنش ھا در روم  -زيرا انجيل در جامعه بزرگ يھودی آنجا موعظه می شد.
ِ
] [Suetoniusدر کتاب »زندگی کالديوس«  ٢۵,٢می نويسد که امپراطور ،در اثر آشوب ھای
مکرری که بخاطر شخصی به نام کرستوس ] [Chrestusايجاد می شد ،در سال  ۴٩ميالدی
يھوديان را از پايتخت تبعيد نمود .اين می تواند ھجی متفاوتی از لقب ] Christھمان Christos
يعنی مسيح[ در التين باشد.
مطالعۀ واژه ھا و عبارات
متن ) NASBبه روز شده(٧-١ :١٣ :
 ١ھر کس بايد تسليم قدرتھای حاکم باشد ،زيرا ھيچ قدرتی جز از سوی خدا نيست ،و قدرت ھايی که
وجود دارند ،از جانب خدا مقرر شده اند ٢ .پس آن که با قدرتی مخالفت کند ،در حقيقت با آنچه خدا مقدر
فرموده ،ضديت کرده است؛ و کسانی که ضديت کرده اند محکوميت نصيب شان خواھد گشت ٣ .زيرا
ب
حکمرانان به سبب رفتار نيک ،مايۀ ھراس نمی باشند ،بلکه به سبب شرارت .آيا می خواھی از صاح ِ
قدرت ،ھراسی نداشته باشی؟ آنچه را نيک است انجام بده که تو را تحسين خواھد کرد ۴ .زيرا خدمتگزار
خداست تا به تو نيکويی کند .ا ّما اگر به شرارت عمل کنی ،بترس ،زيرا شمشير را بی جھت حمل نمی کند؛
۵
زيرا او خدمتگزار خدا و انتقام گيرنده است تا غضب را نصيب کسی سازد که مرتکب شرارت می گردد.
پس مطيع بودن الزم است ،نه تنھا به خاطر غضب بلکه به سبب وجدان نيز ٦ .زيرا به ھمين دليل نيز ماليات
می پردازيد ،چون حاکمان ،خدمتگزاران خدايند که خود را وقف ھمين چيز ساخته اند ٧ .به ھمه کس آنچه را
حق ايشان است بدھيد :جزيه را به آنکه جزيه را بايد به او پرداخت ،و ماليات را به آنکه ماليات؛ ھيبت را
به آنکه ھيبت؛ و اکرام را به آنکه اکرام.
" ١ :١٣ھر کس بايد تسليم  ...باشد" اين »حــال غـيـرمـسـتـقـيـم امـــری« است ،به معنی »پيوسته به
اطاعت در آورده شدن« )ر.ک .تيطس ١ :٣؛  ١پطر » .(١٣ :٢اطاعت« واژۀ نظامی در مورد سلسله
مراتب فرماندھی بود .در چارچوبۀ متن ،خطاب پولس به ھمۀ ايمانداران بود )ر.ک .افس  – (٢١ :۵جايی که
پولس تأکيد دارد ايمانداران بايد مطيع يکديگر باشند.
امروزه مطيع بودن ،واژه ای منفی به نظر می رسد .اين کلمه ای است که ھم فروتنی خاصی را می
رساند ،و ھم درک عميقی از دنيای متعلق به خدا را ،و اينکه جايگاه ما در آن چيست .در مورد عيسی گفته
مطيع ) (١والدين دنيوی خود بود )ر.ک .لوقا  (۵١ :٢و نيز ) (٢پدر آسمانی خود )ر.ک ١ .قرن
شده است :او
ِ
 .(٢٨ :١۵در اين مورد ،عيسی راھنمای ما است!
" قدرتھای حاکم" اگرچه کاربرد پولس از اين واژۀ ) (exousiaدر متن ھای ديگر ،به معنی قدرت ھای
فرشتگان ،و اساسا ً ارواح پليد بوده است )ر.ک٣٨ :٨ .؛ کولس ١٦ :١؛ ١۵ ،١٠ :٢؛ افس ٢١ :١؛ :٣
١٠؛  ،(١٢ :٦اينجا چارچوبۀ متن الزم می سازد به معنی "اولياء امور مدنی" در نظر گرفته شود ) ١قرن
٨ ،٦ :٢؛ تيطس ١ :٣؛  ١پطر  .(١٣ :٢ظاھراً کتاب مقدس اشارۀ ضمنی به اين دارد که قدرت ھای حاکم
فرشتگان در پشت پردۀ حکومت ھای انسانی می باشند )دانيال  ١٠و »ترجمۀ ھفتاد« از تث " ٨ :٣٢ھنگاميکه
شمار
طبق
حضرت اعلی ملت ھا را تقسيم نمود ،زمانی که پسران آدم را مجزا ساخت ،سر حدات ملت ھا را
ِ
ِ
امور حکمران ،تحت اقتدار خدا ھستند )ر.ک .آيات ١ب ۴ ،
فرشتگان خدا قرار داد ".اما با اين وجود ،اولياء
ِ
ِ
الف  ،و  .(٦به عنوان خاص ذيل رجوع کنيد.
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عنوان خاص :حکومت بشری
 .Iمـقــــدمــــــه
دھی خود ،نياز ھای محسوس دنيوی را تأمين
الف .تعريف – حکومت ،بشريت است که با سازمان
ِ
کرده ،محافظت می نمايد.
ب .ھدف – خدا چنين مقدر فرموده است که نظم ،بر آشوب و ھرج و مرج ،ترجيح داشته باشد.
 .١قانونگذاری موسی پيامبر ،به خصوص »ده فرمان«  ،ارادۀ خدا برای اجتماع بشری است.
اين قوانين ،تعادل بين عبادت و زندگی را برقرار می سازند.
 .٢کتاب مقدس طرفدار ھيچ گونه تشکل يا سازمان دھی حکومتی نيست ،اگرچه يزدان ساالری
] [theocracyدر اسراييل باستان ،مطابق روش آيندۀ حکمروايی خدا در بھشت است .رژيم
دموکراسی و رژيم سرمايه داری ھيچکدم حقايق کتاب مقدسی نيستند .مسيحيان ،در ھر
سيستم حکومتی زندگی کنند ،بايد درست رفتار کنند .ھدف فرد مسيحی ،بشارت و خدمت
روحانی است ،نه انقالب.
پ .مبدأ حکومت بشر
نياز فطری است – حتی پيش
 .١ديدگاه کاتوليک روم اظھار کرده است که حکومت بشری ،يک ِ
از زمان سقوط بشر .ارسطو ظاھراً با اين فرض موافق بوده است .او چنين می گويد:
"انسان جانور سياسی است" و منظورش اين بوده است که حکومت "وجود دارد تا زندگی
نيک را پيشبرد دھد".
 .٢ديدگاه پروتستان ،بخصوص مارتين لوتر می گويد که حکومت انسانی ،جزئی از واقعۀ سقوط
پ خدا" .او گفته
بشر است .لوتر چنين عنوانی برای آن قائل می شود:
تچ ِ
"پادشاھی دس ِ
ِ
است" :روش خدا برای کنترل افراد بد ،اين است که افراد بد را در مسند کنترل قرار دھد".
 .٣کارل مارکس گفته است حکومت وسيله ای است که شمار خردی از نخبگان ،توده ھای مردم
را تحت کنترل قرار می دھند .در نظر او ،حکومت و مذھب ،نقشی مشابه دارند.
 .IIمــطـــالــبــــی از کـتــــاب مـقــــدس
الف .عھد عتيق
 .١اسراييل الگويی است که در بھشت استفاده خواھد شد .در اسراييل باستان ،يھوه ،پادشاه بود.
يزدان ساالری واژه ای است که برای حکمرانی مستقيم خدا استفاده می شد )ر.ک ١ .سمو :٨
.(٩ -۴
 .٢حاکميت خدا بر حکومت بشری ،در اين آيات به وضوح ديده می شود:
الف( ارميا ٦ :٢٧؛ عزرا ١ :١
ب(  ٢تواريخ ٢٢ :٣٦
پ( اشعيا ٢٨ :۴۴
ت( دانيال ٢١ :٢
ث( دانيال ۴۴ :٢
ج( دانيال ٢۵ ،١٧ :۴
چ( دانيال ٢٨ :۵
 .٣قوم خدا بايد حتی نسبت به دولت ھايی که با تھاجم ،زمام امور را به دست می گيرند ،تسليم
گردند و رفتار احترام آميز داشته باشند:
الف( دانيال  ،۴ -١نبوکدنصر
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ب( دانيال  ، ۵بلشصر
پ( دانيال  ، ٦داريوش
ت( عزرا و نحميا
 .۴قوم خدا بايد برای قدرت ھای مدنی دعا کنند:
الف( ارميا ٧ :٢٨
ب( ميشنا ،آوت ٢ :٣
ب .عھد جديد
 .١عيسی ،حکومت ھای انسانی را احترام نمود
الف( متی ٢٧ – ٢۴ :١٧؛ ماليات معبد يھودی را پرداخت
ب( متی  ،٢٢ -١۵ :٢٢از جايگاه ماليات رومی ،و در نتيجه از حاکميت مدنی رومی،
طرفداری نمود
پ( يوحنا  ،١١ :١٩خدا اختيار مدنی را افاضه می کند
 .٢سخنان پولس در ارتباط با حکومت ھای بشری
الف( روميان  ،٧ -١ :١٣ايمانداران بايد مطيع اولياء امور مدنی باشند و برای آنان دعا کنند
ب(  ١تيموتاوس  ،٣ -١ :٢ايمانداران بايد برای اولياء امور مدنی دعا کنند
پ( تيطس  ،١ :٣ايمانداران بايد مطيع اولياء امور مدنی باشند
 .٣سخنان پطرس در ارتباط با حکومت ھای بشری
الف( اعمال ٣١ -١ :۴؛  ،٢٩ :۵پطرس و يوحنا در برابر سنھدرين ]دادگاه و شورای عالی
يھوديان[ )اينجا نشانگر نافرمانی مدنی است(
ب(  ١پطرس  ،١٧ -١٣ :٢ايمانداران بايد مطيع اولياء امور مدنی باشند
 .۴سخنان يوحنا در ارتباط با حکومت ھای بشری
الف( مکاشفه  ،١٧فاحشۀ بابل نشانۀ حکومت بشری است که با خدا مخالفت می ورزد
 .IIIنـتـيـجـــه گـيــــری
الف .حکومت بشری توسط خدا مقرر شده است .اين موضوع" ،حق پادشاھی خدادادی" نيست ،بلکه
جايگاھی است که خدا به حکومت بخشيده است .از ھيچ شکل آن نسبت به ديگری ،طرفداری
نشده است.
ب .اين وظيفۀ دينی ايمانداران است که با برخورد متناسب و احترام آميز ،از اولياء امور مدنی
اطاعت کنند.
پ .شايسته است که ايمانداران ،حکومت بشری را با پرداخت ماليات و با دعا کردن ،حمايت کنند.
ت .حکومت بشری ،جھت برقراری نظم است .اولياء امور ،در انجام اين نقش ،خدا را خدمت می
کنند.
ت کار نيست .محدوديت ھايی در اختيارات آن وجود دارد .ھنگامی که
ث .حکومت بشری ،نھاي ِ
مراجع مدنی از محدودۀ مقدر الھی خود پا فراتر می گذارند ،ايمانداران بايد طبق وجدان خود
عمل کرده ،از مراجع مدنی سر باز زنند .آگوستين ،در کتاب شھر خدا اظھار کرده است که ما
شھروندان دو قلمرو می باشيم ،يکی فانی و ديگری ابدی .ما در ھر دوی اينھا وظايفی داريم ،اما
ِ
ت کار ،پادشاھی خدا است! در وظايف ما نسبت به خدا ،ھم جنبۀ فردی وجود دارد وھم
نھاي ِ
جنبۀ جمعی.
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ج.
چ.

در سيستم دموکراتيک ،ما بايد ايمانداران را تشويق کنيم تا در فرايند حکومت ،فعاالنه شرکت
نمايند و اگر موقعيت وجود داشته باشد ،آموزه ھای کتاب مقدس را به اجرا درآورند.
پيش از اينکه تغييراتی در جامعه صورت گيرد ،افراد ابتدا بايد توبه کرده ،ايمان آورند .از لحاظ
آخرت ،ھيچگونه اميد واقعی و پاينده ای به حکومت نيست .تمامی حکومت ھای بشری ،اگرچه
دھی بشر ،مجزا از خدا
خدا آنھا را مقدر فرموده و به کار می گيرد ،نشانه ھای گناه آلود سازمان ِ
ھستند .اين موضوع در کاربرد يوحنا از کلمۀ "جھان"  ،بيان شده است.


NASB
"قدرت ھايی که وجود دارند ،از جانب خدا مقرر شده اند"
"که وجود دارند از جانب خدا منصوب شده اند"
NKJV
"که از جانب خدا تأسيس شده اند"
NRSV
"از جانب خدا قرار داده شده اند"
TEV
"از جانب خدا منصوب شده اند"
NJB
اين »کامل غـيـرمـسـتـقـيـم وصـفـــی دارای الـفــاظ زائــد« می باشد و حاکی از اين است که خدا در پشت
پردۀ تمامی قدرتھای بشری است )ر.ک .يوحنا  .(١١ :١٩منظور آن" ،حق پادشاھی خدادادی" نيست ،بلکه
ارادۀ خدا برای برقراری نظم است .اين گفتار ،نوع خاصی از حکومت را تأييد نمی کند ،بلکه اصل حکومت
را .نظم مدنی بھتر از ھرج و مرج است )ر.ک .آيۀ .(٦
" ٢ :١٣پس آن که با قدرتی مخالفت کند" اين »حــال وصـفــی انـعـکاســی ]حاکی از عملی که به خود
فاعل برميگردد[« است .اين عبارت ،رجوع به نافرمانی شخصی و از روی عادت ،عليه نظم مقرر است.
معنی تحت اللفظی آن" ،بر عليه کسی بلند شدن" است )ر.ک .اعمال ٦ :١٨؛ يعقوب  .(٦ :۵در مرقس :١٢
 ،١٧عيسی حوزۀ اقتدار حکومت و نيز کليسا را به روشنی بيان کرد .در اعمال  ٣٢ -٢۵ :۵می بينيم ھنگامی
که اولياء امور از حد خود پا فراتر می گذارند ،چه می شود.
متعدی وصفی« است.
کامل
" ضديت کرده است  . . .ضديت کرده اند " اين »اخباری
متعدی کامل« و » ِ
ِ
ِ
اينھا نشانگر نافرمانی ھستند که يا حل و فصل شده ،يا برقرار گشته است .خدا نظم و ترتيب را در اين دنيای
گناه آلود ،مھيا فرموده است )ر.ک .آيات  .(٦ ،۴ضديت عليه نظم و ترتيب ،ضديت با خدا است ،مگر آنکه
اولياء امور مدنی از محدوده ای که خدا برايشان مقرر کرده است ،پا فراتر نھند .مسئلۀ واقعی روحانی،
اطاعت از اولياء امور است .انسان گناه کار به دنبال خودمختاری است!
" محکوميت نصيب شان خواھد گشت" در KJVاين قسمت "لعنت شدگی" ] [damnationترجمه شده
است .معنی واژۀ انگليسی آن از سال  ١٦١١ميالدی ،تشديد شده است .کتاب مقدس  NKJVآن را بعنوان
"داوری" معنی کرده است .در چارچوبۀ متن ،اين می تواند اشاره باشد به (١) :داوری خدا يا ) (٢مجازات
مدنی )ر.ک .آيۀ  .(۴اين اشخاص ،با طرز فکر و کارھای خود بر عليه اولياء امور ،محکوميت را نصيب
خود می سازند )ر.ک .يوحنا .(٢١-١٧ :٣
 ٣ :١٣به اظھارات مشابه در  ١پطر  ١۴ :٢رجوع کنيد.
" قدرت" به عنوان خاص Archē :در  ٣٨ :٨رجوع کنيد.
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" ۴ :١٣زيرا خدمتگزار خداست تا به تو نيکويی کند" اولياء امور دولتی عليه افرادی که در امور مدنی
مرتکب شرارت می شوند اقدام می کنند ،در حالی که ايماندار اين آزادی را ندارد که انتقام خود را بگيرد و
تالفی کند )ر.ک .(١٩ -١٧ :١٢ .لوتر گفته است" :روش خدا برای کنترل افراد بد ،قرار دادن افراد بد در
مسند کنترل است".
" اگر"

اين »جـمـلــۀ شـرطـی نــوع ســوم« می باشد که به معنی عمل احتمالی در آينده است.


"زيرا شمشير را بی جھت حمل نمی کند"
NASB
"زيرا او شمشير را بيھوده حمل نمی کند"
NKJV
"زيرا صاحب قدرت ،شمشير را بيھوده حمل نمی کند"
NRSV
"اقتدار آنان برای مجازات ،واقعی است"
TEV
"بی دليل نيست که نشانۀ اقتدار آنان ،شمشير است"
NJB
منظور از کلمۀ "شمشير" ) (machairaيک شمشير کوچک رومی است که در مجازات اعدام استفاده
می شد )ر.ک .اعمال ٢ :١٢؛ روم  .(٣۵ :٨اين بخش و اعمال  ، ١١ :٢۵مبنايی برای عھد جديد در
مجازات اعدام می گردد ،در حاليکه پيدايش  ٦ :٩ديدگاه عھد عتيق را به روشنی بيان می کند .ترس،
بازدارندۀ مؤثری در برابر ھرج و مرج است!
" زيرا او خدمتگزار خدا و انتقام گيرنده است" واژه برای انتقام گيرنده ) (ekdikosچند بار در عھد
عتيق به کار رفته است .آن حتی در بخش اول الويان  ١٨ :١٩آمده است .در عھد عتيق ،اگر کسی ديگری را
قصاص "چشمی به چشمی" )انتقام
می کشت ،يا حتی اگر تصادفا ً او را کشته بود ،خانوادۀ مظلوم حق داشتند
ِ
گيرندۀ خون( را به انجام برسانند .ظاھراً پولس اين سنت عھد عتيق را  ،به اختيارات حکومت مدنی ارتباط
می دھد.
ت
" ۵ :١٣پس مطيع بودن ،الزم است" دو دليل ذکر شده اند (١) :دوری جستن از مجازات – يا مجازا ِ
خاطر وجدان ايمانداران.
الھی يا مجازات از طرف اولياء امور مدنی حکومت و ) (٢به
ِ
" به سبب وجدان" در عھد عتيق ،معادلی برای کلمۀ يونانی "وجدان" نيست ،مگر آنکه کلمۀ عبری
برای "سينه" ،اگاھی از نفس و محرک ھای آن را ،به طور ضمنی برساند .اين کلمۀ يونانی در اصل ،حاکی
از حس آگاھی و ھوشياری ،در ارتباط با حواس پنجگانه بود .بعدھا در مورد حس ھای درونی ،استفاده گرديد
)ر.ک .روم  .(١۵ :٢پولس اين کلمه را دو بار در محاکمات خود در اعمال به کار می برد )به عبارت ديگر،
 ١ :٢٣و  .(١٦ :٢۴معنی آن در مورد حس اوست که ھيچيک از وظايف شناخته شدۀ دينی نسبت به خدا را
عمداً نقض نکرده است )ر.ک ١ .قرن .(۴ :۴
اعمال ايماندار بر اين مبانی می باشد(١) :
وجدان ،درک در حال توسعه و رشدی از محرک ھا و
ِ
ديدگاه نسبت به جھان بر مبنای کتاب مقدس؛ ) (٢روح خدا که در شخص زندگی می کند؛ و ) (٣آگاھی از
شيوۀ زندگی شايسته که بر پايۀ کالم خدا است .عاملی که اينھا را ممکن می سازد ،اينست که شخص ،مژدۀ
انجيل را بپذيرد.
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" ٦ :١٣زيرا به ھمين دليل نيز ماليات می پردازيد" اين »حال اخباری متعدی« است ،اگرچه در شکل می
تواند »حال امری متعدی« باشد )ر.ک .(JB .اين يکی از نمونه ھای وظيفۀ فرد مسيحی ،نسبت به اولياء امور
مدنی است ،زيرا اولياء امور حکومت ،خادمان خدا ھستند.
٧ :١٣
NASB
NKJV
NRSV
TEV

"به ھمه کس آنچه را حق ايشان است بدھيد :جزيه ...؛ ماليات...؛ ھيبت...؛ اکرام"
"بنابراين به ھمه کس آنچه را حق ايشان است بدھيد؛ جزيه...؛ ماليات...؛ ھيبت...؛ اکرام"
"به ھمه کس آنچه را حق ايشان است بپردازيد – جزيه...؛ عوايد دولتی...؛ احترام...؛ اکرام"
ت بر ِملک خود را به
"پس آنچه را ِدين شما به آنھا است بپردازيد؛ ماليات شخصی و ماليا ِ
آنان پرداخت کنيد ،و احترام و اکرام را نسبت به ھمگی آنان ادا کنيد"
"به ھر يک از مقامات دولتی آنچه را حق دارد طلب کند ،بپردازيد – چه ماليت مستقيم باشد
JB
چه غيرمستقيم ،چه ھيبت باشد چه اکرام"
ً
اين می تواند رجوع به دو گروه مختلف اولياء امور مدنی باشد )ر.ک ،(RSV .اما احتماال معنی که
بيان می نمود ،اين است که مسيحيان موظفند به اولياء امور مدنی ،ھم ماليات بپردازند و ھم رفتار احترام آميز
داشته باشند ،زيرا آنھا به عنوان خدمتگزاران خدا عمل می کنند )ر.ک .آيات ] ۴ ،١دوبار[٦ ،؛ متی :٢٢
.(٢٢ -١۵
 دو واژۀ "جزيه" و "ماليات" در اينجا به صورت مترادف به کار رفته اند )اگرچه  TEVتفاوت قائل می
شود( .اگر از لحاظ ريشه شناسی )معنی اصلی( ،آنرا تجزيه و تحليل کنيم ،واژۀ اول در مورد ماليات ھايی
بوده که يک ملت تسخير شده می پرداخت )ر.ک .لوقا  (٢٢ :٢٠و دومين در مورد ماليات ھای شخصی بود
)ر.ک .متی ٢۵ :١٧؛ .(١٩ ، ١٧ :٢٢
بيـنـش ھــای مـتـنــی در مورد روميان ١۴ -٨ :١٣
الف .می توان آيات  ٧-١را به عنوان متنی با موضوع خاص و مجزا از باقی بخش ،درک نمود .اما،
موضوع "مديون بودن" در آيۀ  ،٧ظاھراً از جنبۀ ديگری در آيۀ  ٨پيگيری شده است .ايمانداران
دين وظيفه نسبت به ديگر انسان ھا دارند.
دين وظيفه نسبت به حکومت دارند؛ ھمچنين ايماندارانِ ،
ِ
ب .آيات  ١٠ -٨يک موضوع واحد ھستند ،و آيات  ١۴ -١١نيز .آنھا ،بحث فصل  ١٢در مورد
مسئوليت ايماندار برای محبت به ديگران را ادامه می دھند.
اخالقی کسانی که در معاھدۀ جديد ،ايمان
پ .کاربرد پولس از ده فرما ِن عھد عتيق ،به عنوان راھنمای
ِ
بودن عھد عتيق برای زندگی خدا پسندانه )تقديس( است ،نه برای نجات
آورده اند ،نشانگر مطرح
ِ
يافتن )پارسا شدن ،ر.ک .غالطيان  .(٣ظاھراً پولس چند منبع مختلف را برای تشکيل رھنمودھای
اخالقی خود ،به ھم پيوسته است:
 .١سخنان عيسی
 .٢ھدايت روح القدس
 .٣عھد عتيق
 .۴تعليماتی که در دانشگاه الھيات يھودی )رابی ھا( جھت استادی دينی يھودی آموخته بود
 .۵دانش خود از انديشمندان يونانی )خصوصا ً رواقيون(
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اين مشخص کنندۀ "قانون محبت" بود – محبت به خدا ،محبت به بشريت ،خدمت به خدا ،خدمت به
بشريت!
ت .گرايش آيات  ١۴ -١١به آخرت شناسی )آخر زمان( است .درينجا تضاد بين تاريکی و نور،
مشخصۀ ادبيات يھودی ،به شمول طومارھای بحرالميت ،می بود .اين روال ،ھمچنين در نوشته ھای
يوحنا و پولس بسيار ديده می شود .تنشی که ميان "ھم اکنون" در برابر " ليکن نه ھنوز" در زندگی
مسيحی وجود دارد ،شخص را بر آن ميدارد تا زندگی خداپسندانه داشته باشد" .عصر جديد"
)پادشاھی خدا( آغاز شده است و به زودی به مرحلۀ اجرا خواھد رسيد .اين بخش بسيار شبيه  ١تسا
 ١١ -١ :۵است.
ث .آيات  ١۴-١٣چنان تأثيری عميق بر آگوستين قديس داشت که زندگی او را در تابستان  ٣٨٦ميالدی،
دگرگون ساخت .وی در کتاب اعترافات  ٢٩ :٨می گويد" :فراتر از آن را نخواندم ،و نيازی ھم
تيرگی ترديد ،ناپديد
نداشتم؛ در يک لحظه ،در پايان اين جمله ،نوری شفاف به قلبم تابيد و تمامی
ِ
گشت".
مطالعۀ واژه ھا و عبارات
متن ) NASBبه روز شده(١٠ -٨ :١٣ :
 ٨ھيچ چيز به کسی مقروض نباشيد جز اينکه يکديگر را پيوسته محبت کنيد .زيرا ھر که به ھمسايۀ
خود محبت کند ،در واقع شريعت را به جا آورده است ٩ .زيرا اين که "زﻧﺎ ﻣﮑﻦ ،ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ ،دزدی ﻣﮑﻦ ،ﻃﻤﻊ
ﻣﻮرز"  ،و ھر حکم ديگری که باشد ،ھمه در اين کالم خالصه می شود که "ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات را ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ ١٠ ".محبت ،به ھمسايۀ خود ھيچ بدی نمی کند؛ پس محبت تحقق شريعت است.
" ٨ :١٣ھيچ چيز به کسی مقروض نباشيد" اين »حــال امـــری مـتــعـــدی « به ھمراه »تـکــواژ مـنـفــی
ت تأکيدی ،دو جزء
وابـسـتـــه« است که غالبا ً به معنی
بازايستادن عملی در حال انجام است .اين عبار ِ
ِ
»منـفـی« دارد .اين می تواند در ارتباط با مسائل ماليات باشد )آيات  .(٧ -٦بدھی مالی ھميشه باعث
فشارھای عاطفی و حتی روحانی می گردد .مواظب دنيوی بودن باشيد .دنيوی بودن فرصت را از ايمانداران
ربوده ،نمی گذارد از اھداف مسيحيت حمايت کنند و شخصا ً کارھای خير انجام دھند .ليکن ،از روی اين آيه
نبايد نتيجه گيری و اين استدالل را کرد که "کسب اعتبار برای مصرف کننده" کار درستی نيست .کتاب مقدس
پرتو عصر آن تفسير نمود .آن يک روزنامۀ بامدادی نيست! آيات  ١٠ -٨اين اولويت را تأکيد می
را بايد در
ِ
کنند که بايد ھمديگر را محبت کنيم (١) :به عنوان برادران يکديگر )متی ۴٠ -٣٩ :٢٢؛ يوحنا -٣۴ :١٣
(٣۵؛ و ) (٢به عنوان افراد ھمبستۀ بشری )ر.ک .متی ۴٢ :۵؛ غال .(١٠ :٦
" جز اينکه يکديگر را پيوسته محبت کنيد" اين پندار کليدی آيات  ١٠ -٨است )ر.ک .يو ٣۴ :١٣؛
١٢ :١۵؛ روم ١٠ :١٢؛  ١قرن ١٣؛ فيل ۴ -٣ :٢؛  ١تسا ٩ :۴؛ عبر ١ :١٣؛  ٢پطر ٧ :١؛  ١يوحنا :٣
١١؛  :۴آيات  ٧و  ١١و .(١٢
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" ھر که به ھمسايۀ خود محبت کند" اين فعل» ،حال وصفی متعدی « است .منظور آن ،محبت ھايی
نيست که گھگاھی باشند يا صرفا ً در اعياد و فصلی ابراز گردند ،بلکه آن طرز زندگی شايستۀ محبت آميزی
است که ھمانند مسيح است.
واژۀ "ھمسايه" در لفظ به معنی "يکی ديگر از نوع متفاوت" ) (heterosاست ،اگرچه تمايز بين heteros
و ) allosيکی ديگر از ھمان نوع(  ،در لھجۀ کوينۀ يونانی در حال زوال بود .در چارچوبۀ متن ،شايد باور
نکنيد که اين می تواند اشاره به ھمسايۀ شخص ،به گسترده ترين معنی آن باشد )ر.ک .لوقا ٢١ -١۴ :١٢؛
 .(٣٧-٢۵ :١٠اما ،آيه ای که از الويان  ١٨ :١٩نقل قول شده است ،در متن ،حاکی از فرد ديگری است که
در معاھده الھی با شخص سھيم است )ھم کيش يھودی(.
مسيحيان بايد ساير مسيحيان را مثل برادر محبت کنند و اشخاص گمشده را مثل برادران بالقوۀ خود.
مسيحيت يک خانواده است .ھر فرد ،بخاطر سالمت و رشد ديگران بايد زندگی کند و خدمت نمايد )ر.ک١ .
قرن .(٧ :١٢

،NKJV ،NASB
"شريعت را به جا آورده است"
NRSV
"از شريعت اطاعت کرده است"
TEV
"وظايف خود را به جا آورده ايد"
JB
اين فعل رايج يونانی ) (pleroōرا می توان به چند نوع مختلف ترجمه کرد .آن »اخـبــاری مـتــعــدی
کــامـــل« است و ترجمه اش می تواند چنين باشد" :محقق شده است و مداوما ً محقق می گردد" .رابرت ھَنا،
در کتاب » راھنمای دستوری عھد جديد يونانی « با نقل قول کردن از »آ .ت .رابرتسون«  ،چنين عنوانی به
کامل ضرب المثلی )اشاره به واقعيتی عادی ،و آشنا برای شنوندگان(" )ص  .(٢٨اين در آيۀ
آن می دھدِ " :
 ١٠تکرار شده است )ر.ک .غال ١۴ :۵؛ .(٢ :٦
 ٩ :١٣برای پولس کار غيرعادی نبود که از شريعت موسی )خروج  ١٧-١٣ :٢٠يا تثنيه  ٢١ -١٧ :۵و
الويان  (١٨ :١٩برای تشويق آنانی که به معاھدۀ جديد ايمان داشتند ،استفاده نمايد .در افس  ،٣ -٢ :٦پولس
ھمچنين يکی از ده فرمان را برای تشويق مسيحيان به کار می برد )ر.ک ١ .تيمو  .(١٠-٩ :١اين متن عھد
عتيق ،وسيلۀ نجات نبود اما با اينحال ارادۀ آشکار شدۀ خدا بود و نشان می داد انسان ھا چطور بايد نسبت به
خدا و يکديگر رفتار کنند )ر.ک .روم ۴ :١۵؛  ١قرن  ٦ :١٠و  .(١١احتماالً ،نقل قول نمودن از عھد عتيق،
روش پولس برای برقراری ارتباط با ايمانداران يھودی و نيز با ايمانداران غيريھودی در کليسای روم بود.
اين کاربرد واژۀ "بجا آورده است"  ،مربوط به بحث عيسی نيز در بارۀ شريعت در متی  ١٧ :۵می شود.
ممکن است اين اشاره ای عمومی به قانون باشد – به قانون در معيارھای اجتماعی – و نه اشاره به
شريعت موسی به طور خاص )ر.ک .(JB .اما اين که پولس در آيۀ  ٩از عھد عتيق نقل قول کرده است،
حاکی از اشاره به شريعت موسی است .توجه داشته باشيد که صرفا ً محبت ونه انجام قوائد ،می تواند شريعت
را به درستی محقق سازد! به عنوان ذيل مراجعه کنيد.
عنوان خاص :نظرات پولس در مورد شريعت موسی
الف .شريعت موسی نيکو است و از جانب خداست )ر.ک .روم (١٦ ،١٢ :٧
ب .شريعت موسی ،راه دستيابی به نيکی مطلق و پذيرفته شدن از طرف خدا نيست )می تواند حتی يک
لعنت باشد ،ر.ک .غال (٣
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پ .آن ھنوز ارادۀ خدا برای ايمانداران است زيرا خدا ازين طريق خود را آشکار ساخته است )پولس
اغلب از عھد عتيق برای تشويق و /يا ملزم ساختن ايمانداران ،نقل قول می کرد(
ت .ايمانداران آگاھی ھای خود را از عھد عتيق کسب می کنند )ر.ک .روم ٢۴ -٢٣ :۴؛ ۴ :١۵؛  ١قرن
 ،(١١ ،٦ :١٠اما به وسيلۀ عھد عتيق نجات نيافته اند )ر.ک .اعمال ١۵؛ روم ۴؛ غال ٣؛
عبرانيان(
ث .نقش آن در معاھدۀ جديد برای اين موارد است:
 .١تا گناھکار بودن را نشان دھد )ر.ک .غال (٢٩ -١۵ :٣
 .٢تا بشر رستگار شده را در جامعه ھدايت کند
 .٣تا برای تصميمات اخالقی مسيحی ،آگاھی فراھم کند
اين ،آن طيف الھياتی است که از مرحلۀ لعنت و نابودی ،تا به سوی برکت و بقا است و در راستای پی بردن به
ديدگاه پولس از شريعت موسی ،مشکل ساز می شود .جيمز استوارت در کتاب خود به نام »انسان در مسيح«
تفکر و نگرش پارادوکسی ]متناقض نمای[ پولس را ارائه می دھد:
"معموالً انتظار می رود کسی که اقدام به ايجاد اسلوب و سيستمی از پندار و آموزه ھا می نمايد ،تعاريف
واژه ھايی را که اختيار می کند ،تا حد امکان دقيقا ً مشخص نمايد .نيز انتظار می رود وی کوشش نمايد
عبارت پردازی مفاھيم اصلی خود را بسيار دقيق انجام دھد .خواننده طلب می کند ھنگامی که نويسنده واژه ای
را در يک جا ،به معنی خاصی به کار گيرد ،آن واژه ھمان معنی را در سراسر متن داشته باشد .اما نمی توان
چنين انتظاری را از پولس داشت .بسياری از عبارت پردازی ھای او سيال می باشند ،نه پيرو قوائد سفت و
سخت .وی می نويسد» :شريعت ،مقدس است« »در باطن ،از قانون خدا شادی می کنم« )ر.ک .روم ،١٢ :٧
 (٢٢اما واضحا ً جنبۀ ديگری از  nomosاست که باعث می شود بگويد » :مسيح ما را از لعنت شريعت
بازخريد کرده است )ر.ک .غال ) « (١٣ :٣ص .(٢٦

عنوان خاص :يادداشت ھايی در مورد خروج فصل ٢٠
خـــــروج  ،١٣ :٢٠قــــتــــل
 .Iمــــتـــــن
الف .بايد به ياد داشت که حتی آن فرامين که به نظر می رسند ماھيت اجتماعی دارند ،در واقع دينی
ھستند .حاکميت خدا بر آفرينش و رستگاری ،در اين فرمان ھا انعکاس دارد .اگر فرمان الھی را
در ممنوعيت قتل مورد توجه بيشتر قرار دھيم ،می بينيم آن گويای شباھت خدا در ھر فرد ،و عالقه
و عنايت خدا به زندگی بشری است.
بودن گرفت ِن
ب .بايد از ياد نبريم که يکايک فرامين الھی ،در خصوص جامعۀ ايمانداران است .ممنوع
ِ
جان کسی به طرز غيرقانونی ،اساسا ً و اصالً ،متمرکز بر جامعۀ ايمانداران بود .اطالق آن
سراسری و در مورد تمامی بشر است!
 .IIمطـالـعـــۀ کـلـــمـــات حـائــــز اھــمــيـــت
الف" .قـتـل"
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جان کسی ،صرفا ً  ۴٦بار در سراسر عھد عتيق به
 .١اين واژه نادر ) ، (rasahبه معنی
گرفتن ِ
ِ
کار رفته است .دو واژۀ ديگر به اين معنی ھستند که بسيار رايج تر می باشند.
الف(  ، Haragبا کاربرد  ١٦۵مرتبه
ب(  ، Hemitبا کاربرد  ٢٠١مرتبه
 .٢واژۀ ) (rasahظاھراً يک معنی اصلی و محدود ،و يک معنی گسترده دارد.
جان شريک در معاھدۀ الھی ،به طرزی قانونی و عمدی بود ،و
الف( در اصل در مورد گرفتن ِ
اغلب در ارتباط با "خويشاوند فديه دھنده" يا ” “go’elبوده است .اين کاربرد ،شامل
معنی انتقام قانونی ]قصاص[ بود )ر.ک .اعداد ٣۴ -٣٠ :٣۵؛
قصد می گرديد  -اما به
ِ
الو  .(٢٣ -١٣ :٢۴حقيقت امر اين بود که " ، Lex Talionisچشمی به چشمی"
)ر.ک .پيدا  ،(٦ -۵ :٩راھی برای محدود ساختن انتقام گيری بود.
بعدھا شھرھايی تعيين شدند که به مردم پناه می دادند )تث ۴١ :۴؛ يوشع  (٣ :٢٠تا اگر
عھدان در معاھدۀ الھی ،تصادفا ً يا از روی ھيجان ناگھانی ،فرد ديگر جامعه را
يکی از ھم
ِ
شخص تلف شده ،بدانجا بگريزد.
می کشت ،می توانست از غضب خانوادۀ
ِ
ب( بعد ھا اطالق اين کلمه ،به محرک يا طرز فکری بود که منجر به کشتن شده بود .مفھوم
"عمدی بودن" ،اولويت يافت! )ر.ک .خروج ١۴ -١٢ :٢١؛ اعداد ٢٢ ،١١ :٣۵؛ تثنيه
.(٢۴ :٢٨
پ( اين تمايز ،در اين فرمان حائز اھميت بسيار گرديد .ظاھراً در متن ،فقط به افراد جامعه
ای اطالق می کرد که با خدا عھد بسته بودند .ارتباط آن به "خويشاوند فديه کننده"  ،يا
انتقام خون را گرفتن ]قصاص[ بود .اما ،در بخش ھای بعدی کتاب مقدس ،اين واژه در
متن ھای پرتو گرفته از ده فرمان – ھوشع  ٢ :۴و ارميا  – ٩ :٧در مورد شخص قاتل
است .اين عبارت نه تنھا به قانون ،بلکه به محرک شخص ارتباط دارد .معنی آن از
»ھمسايه« بسط يافته ،به ديگر ھمنوعان بشری اطالق می گردد.
 .٣اين واژه يقينا ً ارتباطی با مسئلۀ اخالقی امروزی ما در خصوص اعدام يا جنگ ندارد .يھوديان
ھرگز مشکلی با اينکه از طرف جامعه ،اعدام يا جنگ مقدس صورت گيرد ،نداشتند )يا در اين
مورد ،جنگ نامقدس!(
 .۴بھترين ترجمۀ آن برای جامعۀ امروز ما" ،قتل عمد" می باشد.
 .IIIبـيـنـــش ھــــــای مــتــنـــــی
الف .احکام ششم ،ھفتم ،و ھشتم از فرمان ھا ،صرفا ً با دو حرف عبری ساخته شده اند .آنھا بسيار
مختصر و گويا می باشند.
ب .زندگی ،يعنی تمامی زندگی ،با خدا ارتباط دارد .طرز رفتار ما نسبت به ديگران ،گويای افکار ما
در بارۀ خدا است.
 .IVھـــمــســان ھـــا در عـھــــد جــــديـــــد
الف .عيسی
 .١آنطور که وی اين فرمان را بسط داده است )ر.ک .متی  ،(٢٦ -٢١ :۵موقعيت صحيح را برای
ما در اين بحث امروزی روشن ساخته که اين متن را چگونه در عصر خود به کار بگيريم.
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 .٢عيسی صريحا ً ده فرمان را از حيطۀ اعمال ،به حيطۀ محرک ھا انتقال داد .ما آنچيزی ھستيم
که به آن فکر می کنيم! "زيرا چنانکه در دل خود فکر می کند ،خود او ھمچنان است".
تفکرات ما در زندگی ،بسيار مطرح تر و مھم تر از آن ھستند که معموالً به حساب مياوريم.
ب .يوحنا
 ١ .١يوحنا  ،١۵ :٣ھمين پندار که نفرت ،قتل محسوب می شود ،اظھار شده است.
 .٢واژه ھای يونانی که در متی  ٢١ :۵به بعد و  ١يوحنا  ١۵ :٣استفاده شده اند متفاوت ھستند اما
معنی اساسا ً ھمان است.
 .٣به جنبۀ مثبت در  ١يوحنا  ٢١ -١٩ :۴توجه کنيد
 .Vکــــاربــــــرد حـــقــــايـــــق
شھر پناه دھنده«
الف .اگرچه کسی که مرتکب قتل غيرعمد شده است می تواند از قصاص فرار کرده به » ِ
برود )ر.ک .اعداد  ٣۵؛ يوشع  ،(٢٠بايد جريمۀ اقامت خود را در محدودۀ آن شھر ،تا زمان مرگ
کاھن اعظم بپردازد .عواقب عملی که مرتکب شده است ھنوز به جای خود است!
ً
ب .اگرچه اين آيه ،مستقيما ً مربوط به خودکشی نيست  -بخاطر اينکه مردم باستان احتماال ھرگز در
مورد اين رويداد تفکر نمی کردند  -با اينحال اصل روحانی را در اين متن می يابيم که گويای
حرمت زندگی بشری ،و حاکميت و ھدف خدا برای زندگی بشر است ،که به شباھت او آفريده
گرديد .اين متن ،پيامی قوی درين مورد برای زمان ما دارد!
پ .اما اين متن ،کالم قاطعی در مورد مسائل امروز ) (١اعدام يا ) (٢جنگ ،ندارد .برای قوم اسراييل،
اينھا به خودی خود ،چيزھای شريری نبودند .اسراييلی ھا ھر دوی اينھا را به عمل مياوردند .با
ت زندگی ،که به شباھت خدا و با کنترل او آفريده شده است ،حقيقت مھمی در
اين وجود ،اصل اھمي ِ
اين مورد است.
ت .اين متن آنچه را که بايد ،در حرمت حيات انسان بازگو می کند! ما در جامعه ايمانداران ،مباشرين
بوده ،نه تنھا مسئول اعمال خود ھستيم ،بلکه مسئول رفتار جامعۀ خود نيز می باشيم .ھديۀ حيات،
ھم فردی و ھم شراکتی است.
ما در قبال سوء رفتار جسمی ،اجتماعی ،و روانی نسبت به بدن ھای خود مسئوليت داريم ،ھمانطور که در
روانی ديگران در جامعۀ خود ،مسئوليت داريم .اين موضوع ،مخصوصا ً
قبال سوء رفتار جسمی ،اجتماعی و
ِ
در فرھنگی ھمچون فرھنگ ما صحت دارد که در آن مجاز ھستيم در مورد اسلوب کارھا صحبت کنيم و
بدينوسيله سيستم را تغيير دھيم .ما مسئول برادرانمان می باشيم!
خــــــروج  ،١۴ :٢٠زنـــــــا
 .Iمــتـــن
الف .واضح است که اين فرمان مربوط به احترام شخص نسبت به خدا است ،که در احترام به زندگی
ھمسايۀ خود ،زوجۀ او ،و اموال او ديده می شود )ر.ک .ارميا  .(٨ :۵تأييد اين موضوع ،در
»ترجمۀ ھفتاد« با ترتيب متفاوت اين فرمان ھا ،می باشد. .
ب .ھمسان اين موضوع در تثنيه  ،نشان می دھد چه کار درست و بجايی است که ما اين حقيقت باستان
را در فرھنگ خود به کار گيريم.
پ .ھمانطور که احترام به والدين به عنوان کليد جامعۀ با ثبات محسوب می شد ،اين فرمان نيز چنين
است.
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ت .اين فرمان ،بر اين داللت دارد که خدا صاحب و دارندۀ کنترل موضوعات جنسی زندگی ما ،و
زندگی خانوادگی ما است.
ث .ظاھراً اين فرمان بر پايۀ پيدايش  ٢۴ :٢بوده است ،ھمانطور که فرمان چھارم بر مبنای پيدايش :٢
 ٣ -١بود.
 .IIمــطـــالـــعــــۀ واژه
الف .واژۀ اصلی در اين متن "زنا" است .بسيار مھم است که اين واژه ،با در نظر گرفتن فرھنگ يھودی
باستانی ،درک گردد.
 .١اين واژه ،در متن عھد عتيق ،از "رابطۀ جنسی قبل از ازدواج"  fornication» -يا زنای غير
محصنه«  -متمايز است .زنا ،در موردی است که حداقل يکی از طرفين رابطۀ جنسی ،ازدواج
کرده باشد .کلمۀ » fornicationيا زنای غير محصنه« حاکی از اين است که طرفين ازدواج
نکرده اند )ر.ک .امثال ٣ :٢٩؛  .(٣ :٣١اين تمايز در واژه ھای يونانی عھد جديد از ميان
رفته است.
داشتن ھمسر را روشن می سازد ،زيرا مربوط به اھميت
دليل تأکيد بر ازدواج و
 .٢اين احتمال،
ِ
ِ
حقوق ارث است که بخشی از وعدۀ خدا در مور ِد "زمين" بود .ھر  ۵٠سال يکبار )سال يوبيل(
ِ
تملک ھمۀ زمين ھا به صاحبان اصلی اقوام برميگشت.
 .٣زنا ،پيش از قانونگذاری زمان موسی ،مورد نکوھش و محکوميت فرھنگی بود )ر.ک .پيدا :١٢
 ١٠به بعد؛  ٧ :٢٦به بعد؛ .(٩ :٣٩
 .۴زنا بعنوان گناه بر عليه اينھا شناخته می شد:
الف( ھمسايه – خروج ١۴ :٢٠؛ تثنيه ١٨ :۵
ب( ازدواج – الويان ٢٠ :١٨
پ( خدا – پيدايش ١٣ -١ :٢٠؛ ١١ -٧ :٢٦
 .۵جزای آن برای ھر دو طرفين ،مجازات مرگ بود:
الف( الويان ١٠ :٢٠
ب( تثنيه ٢۴ -٢٢ :٢٢
پ( حزقيال ) ۴٠ :١٦استعاره(
ت( ھشدارھای اکيد در امثال  ٩-١آمده اند
 .IIIارتـــبــــــاط بـــــا عــھـــد جــــديــــــد
الف .عيسی ،از الويان  ١٨ :١٩به عنوان خالصۀ »مکاشفۀ قديم« استفاده نمود )ر.ک .لوقا .(٢٧ :١٠
اين تأييدی است که »ده فرمان« ،با رفتار ما نسبت به ديگران ،ارتباط دارند.
نفس
ب .عيسی ،اھميت وااليی برای فرمان متی  ٢٨ :۵قائل شد .تأکيد او بر محرک شخص است تا بر
ِ
عمل .يھوديان ،ذھن را محلی برای رشد و نمو آنچه در روح می گذشت ،می دانستند .آنچه شخص
به آن فکر می کرد ،واقعا ً ھمان ھم بود )امثال  .(٧ :٢٣اين باعث می شود اطاعت از ده فرمان
تقريبا ً غير ممکن باشد – و منظور نيز ھمين است! )ر.ک .غال  ١۵ :٢تا .( ٢٩ :٣
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 .IVکــاربـــرد بــــرای امـــــروز
سرسپردگی مادام العمر نسبت به خدا ،بر پايۀ ايمان
الف .ازدواج ،احتماالً بھترين نمونۀ امروزی برای
ِ
است .ازدواج بھترين وسيله ای برای ما است تا حقايق ديدگاه ھای پيما ِن عھدعتيق را درک کنيم
)مالکی  .(١۴ :٢احترامی که در ھمۀ موارد به ھمسر خود داريم – که شامل امور جنسی نيز می
شود – در پی بردن به منظور اين آيه ،ما را ياری می دھد.
اصلی استحکام و بقای
ب .ثبات و وفاداری در ازدواج ،ھمانند احترام به والدين ،يکی از ستون ھای
ِ
اجتماعی است.
پ .بايد تأکيد نمود که تمايالت جنسی در انسان ،ھديۀ خدا است .اين را خود او برای بشر انديشيد و
مقرر فرمود .رھنمودھا ،به منظور سلب آزادی يا شادمانی انسان نيستند ،بلکه تا رھنمودھای الھی
ت ما مکشوف
را به
انسان گناھکار ارائه نمايند .محدوديتھای آن ،برای خيريت و شادمانی دراز مد ِ
ِ
شده اند .اگرچه بشر نسبت به تمايالت جنسی ،با سوء رفتار عمل کرده است – ھمانطور که با
تمامی عطايای خدا مرتکب سوء رفتار شده است – آن ھنوز نيروی پرقدرتی در انسان است که بايد
تحت کنترل و ھدايت خدا قرار گيرد.
ت .روابط جنسی بايد محافظت گردند تا نسبت به بدن انسان ،که مقدس است )مرد يا زن( ،با احترام
رفتار شود زيرا مردم به شباھت خدا ساخته شده اند .تمرکز گناه آلو ِد فرھنگ ما بر "من" ،در مورد
اين مسائل بسيار آشکار و ھويدا است.
خــــروج  ،١۵ :٢٠دزدی
 .Iآگــــاھــــی ھــــای عــمـــومــــی
ت ده فرمان ،ايمان و محبت و احترام ما نسبت به خدا ،بايد در جنبه ھای مذھبی و
الف .مانند ديگر مقررا ِ
زندگی روزانه ما ديده شوند .اين منفور خدا است که بگوييم خدا را می شناسيم ،و سپس
غير مذھبی
ِ
از کسی که ھم عھد ما در معاھدۀ الھی است ،سوء استفاده نمائيم )ر.ک ١ .يوحنا ٢١ – ٢٠ :۴؛ :٢
.(١١ – ٧
ب .منظور اين فرمان ،کمک به حفظ مشارکت در جامعه ای است که با يکديگر در معاھدۀ الھی شريک
می باشند .کيفيت اين مشارکت روحانی ،دنيای گيج و گم و جوينده را ،به سمت خدای ما مجذوب می
سازد و ھدف کتاب مقدس نيز ھمين است.
ديگر احکام ،تأکيد کرده اند خدا مالک تمامی جوانب زندگی است ،اين نيز ھمين را می
پ .ھمانطور که
ِ
رساند! ما مباشرين مسئول ھستيم ،نه مالکان .محرک درونی و گناه آلود ما در داشتن اموال و
بدون پرداخت بھا ،دليل اين ممنوعيت است )ر.ک .مزمور .(١٢ – ١٠ :۵٠
 .IIمـطــالـعــۀ واژهھــا و عـبـــارات
ً
الف .اين سومين فرمان از نيمۀ دوم ده فرمان است که صرفا از دو کلمۀ عبری ساخته شده است.
ب .مشخص نيست چه چيز نھی شده است .معموالً موارد ذيل ،حامی اين موضوع می باشند:
 .١چارچوب دو فرمان پيشين ،که به جرم ھای سنگين مربوط اند.
ھمسان قابل کاربرد ،که مجاور اين آيه ھستند )خروج  (١٦ :٢١و نيز در کتاب
 .٢بودن بخش ھای
ِ
ھای ديگر کتاب مقدس آمده اند )تثنيه  .(٧ :٢۴ھمچنين به پيدايش  ٣٧رجوع نماييد.
پ .در عين حال ،اختصار آن قابل دفاع است:
 .١توسط الھام برای ما به ثبت رسيده است
 .٢گسترۀ حکم منع کننده را وسعت می بخشد
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 .٣مجموعۀ آيات مشابھی در چارچوب متن مجاور می باشد که راجع به دزدی است – خروج :٢٢
آيات  ١به بعد.
 .۴ظاھراً عيسی اين آيات را در رجوع به دزدی نقل می کند )ر.ک .متی .(١٨ :١٩
ت .دزدی در کتاب ھای قوانين باستانی ديگر نيز مورد بحث قرار گرفته است اما مجازات آن معموالً
مرگ ،قطع عضو ،يا  ٣٠برابر غرامت است.
ث .بخش ھای مھم ديگری نيز می باشند که اين واقعيت را تعريف کرده ،توضيح می دھند:
 .١الويان " – ١٨-١ :١٩مقدس باشيد ،زيرا که من يھوه خدای شما قدوس ھستم"
الف( شيوۀ زندگی ما بايد مشخصه ھای خانوادگی »پدر« ما و »خدای« ما را داشته باشد
)ر.ک .آيۀ (١٨
ب( ايمان ما بايد اثر عميقی بر زندگی روزانۀ ما داشته باشد – ھم در اعمالی که بايد انجام
دھيم ،و ھم در آنچه بخاطر ممنوعيت ،نبايد انجام دھيم .درک امر و نھی ھا ،محرک ھای
متناسب به ما می بخشند )ر.ک .آيه .(١٧
پ( ترحم نسبت به طرد شدگان و نيازمندان ،در آيات  ١٠-٩و  ،١٣ھمان اھميت تقلب نکردن
نسبت به ھمسايگان مان را دارد – آيۀ .١١
 .٢عاموس  :٧ -۴ :٨خدا از استثمار و سوء استفاده تنفر دارد!
 .٣ميکاه  :٨ -٦ :٦خدا می خواھد در تمامی کارھامان ،محرک ھای صحيح داشته باشيم .دليلی
که بخاطر آن دزدی نمی کنيم ،موضوع مورد بحث است!
 .۴خروج  ١ :٢٢به بعد :واقعيتی که اغلب در ضمن بحث امروزی در بارۀ »دزدی« مطرح نمی
شود ،غرامت است! گناه ھميشه خرج به بار می آورد!
 .IIIحــقـــايــــق بــــرای کــاربـــرد
الف .جوی ديويدمن ،ھمسر سی .اس .لوئيس ،کتاب بسيار جالبی در مورد ده فرمان نوشته است .او
فرمان مذکور را به اين صورت ترجمه کرده است" :سعی نکن چيزی را مفت به دست بياوری".
اين موضوع را يقينا ً وسيعتر از اموال و دارايی می کند .او نيز می گويد" :داشتن دارايی و اموال،
نه گناه است ،و نه حقی است که نبايد از افراد سلب نمود ،بلکه يک وام و وديعه از جانب خدا است.
ب .مسئلۀ دزدی را ،مانند ديگر گناھان ناشی از دل پر معصيت ،می توان با جانشين ساختن دلی تازه از
ميان برداشت )افس  .(٢٨ :۴حيرت انگيز است چگونه طبيعت کھنه که ھمه چيز را برای خود می
طلبد ،تبديل به طبيعت تازه ای می گردد که ھمه چيز را با ديگران شريک می گردد!
پ .احترام ما برای خدا ،به روشنی در احترم ما برای آنان که در معاھده الھی با ما شريک ھستند ،ديده
می شود! اين واقعيت ،اھميت بسيار بيشتری از ده فرمان دارد.
انسان امروزی از راه ھای متعدد دزدی می کند!
ت.
ِ
ســئــواالت بـــرای گـفــتــگــــو و تــبــادل نــظــر
 .١انسان امروزی از چه راه ھايی دزدی می کند؟
 .٢غرامت چگونه با توبه مرتبط است؟
 .٣اين آيه چه رابطه ای با ديدگاه »سرمايه داری« در مورد دارايی و اموال دارد؟
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خـــــروج  ،١٧ :٢٠طـــمــــع
 .Iمـــقــــدمـــــه
الف .رابطۀ ميان پنج فرمان مذکور را می توان به اين صورت ديد:
 .١فرامين  ،٧ ،٦و  ٨آسيب به فردی که در عھد الھی با ما شريک است ،از طريق عمل قابل
مشاھده ،ممنوع می سازند.
 .٢فرمان  ، ٩آسيب در گفتار را نسبت به فردی که در عھد الھی با ما شريک است ،ممنوع می
سازد.
 .٣فرمان  ،١٠آسيب در فکر و انديشه را ،نسبت به فردی که در عھد الھی با ما شريک است،
ممنوع می سازد.
ب .واقعيت است که طمع ،فردی را که طمع می ورزد ،در تضاد با قانون قرار می دھد ،نه طرف مقابل
را که ھمسايۀ او است .اما ،ممکن است فرمان مذکور چنين انتظار دارد که قصد ،منتھی به عمل
گردد.
پ .بسياری اين فرمان را موضوعی منحصر به فرد می پندارند که صرفا ً در کتاب قانون اسرائيل آمده
است و در ساير کتب باستانی قانون در خاور نزديک ،ديده نمی شود .اين موضوع جديد ،ممنوع
ساختن در زمينۀ افکار است .قوم اسراييل در واقع ،حيطۀ افکار را منبع کردار پليد محسوب می
کردند )ر.ک .امثال ٧ :٢٣؛ يعقوب  .(١۵ -١۴ :١اما ،اين آيه ظاھراً به افکاری مربوط است که
منتھی به عمل می گردند .چند مجموعۀ آيات ،واژۀ "طمع" را در ارتباط با عمل نتيجۀ آن ،ذکر می
کنند )ر.ک .تثنيه ٢۵ :٧؛ يوشع ٢١ :٧؛ ميکاه .(٢ :٢
ت .اگر چنين باشد که تأکيد بر چيز ھايی است که اول و آخر فھرست شده اند ،آنگاه به اھميت واقعی
اين فرمان پی می بريم .پرستشی که تنھا نسبت به خدا است ،در درجۀ اول است ،اما طرز فکر و
محرک ھای ما نسبت به چيزھای دنيوی ،بر سرسپردگی ما به خدا تأثير می گذارند .اين تأکيد
سر کو ِه عيسی نيز ديده می شود )متی " :(٣٣ :٦شما قبل از ھر چيز برای
دوگانه ،در موعظۀ ِ
بدست آوردن پادشاھی خدا و انجام خواسته ھای او بکوشيد ،آن وقت ھمه اين چيزھا )ر.ک .آيات
 (٣٢ -١٩نيز به شما داده خواھد شد".
 .IIمــطـــالــعــــه واژه ھــــا و عــبـــارات
ً
الف .خروج  ١٧ :٢٠و تثنيه  ،٢١ :۵اگرچه اساسا يکی می باشند ،اما چند تفاوت مھم با يکديگر دارند:
 .١زن )زوجه( در خروج  ،٢٠در معنی عمومی "خانه" يا اموال مرد ،شامل گرديده است ،اما در
تثنيه  ۵در بخش مجزا و ظاھراً اولويت داری ،ذکر شده است.
 .٢در آيات خروج  ،٢٠واژۀ عبری "طمع" آمده است که به معنی "خواستن برای بدست آوردن"
است ،اما تثنيه  ، ۵واژه دومی دارد – "خواستن" به عالوۀ "طمع"" .طمع" در مورد خواستنی
است که مرتبط به عمل در کسب مقصود ،می باشد ،در حاليکه تأکيد واژۀ "خواستن" ،ظاھراً
منحصر به طرز فکر است.
 .٣ھمچنين خروج  ٢٠که ھنگام سرگردانی قوم اسراييل در بيابان خطاب به آنان نوشته شده
است ،در فھرست اموال اشاره ای به "کشتزار" نمی کند ،اما تثنيه  ، ۵تذکر دوباره ای از ھمان
فرمان برای جامعه اسکان يافته در »سرزمين موعود« است.
ب .واژۀ "طمع" ،واژه ای خنثی است .می تواند منظور از آن خواستن چيزھای خوب باشد )ر.ک.
مزمور ١٠ :١٩؛  ١قرن .(٣١ :١٢
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پ .خواھش ھای نادرست ،دليل اصلی سقوط شيطان ،آدم و حوا ،و ھمگی ما بوده است .پولس
کشمکش خود را با طمع در روميان  ٨ -٧ :٧تأکيد نمود .اساسا ً طمع نوعی عدم قناعت و نداشتن
اعتماد به محبت و تأمين الھی است.
ت .چند بخش عھد جديد در بارۀ طمع می باشند:
 .١مشکل انسان ،عدم قناعت و داشتن طمع است )ر.ک .لوقا ١۵ :١٢؛  ١تيموتاوس .(١٠ -٨ :٦
 .٢طمع ،در فھرست عيسی از گناھانی که شخص را ناپاک و آلوده می سازند ،نامبرده شده است
)ر.ک .مرقس ٢٣-١٧ :٧؛  ١قرن ١٠ :۵؛ افس ۵ :۵؛ کولس .(۵ :٣
 .IIIحــقـــايــــق جــھـــت کـــاربـــــرد
طمع شھوت آلود ،و عدم قناعت ،اينھا است:
الف .پاسخ در برابر
ِ
 .١محبت – )روميان (١٠ -٨ :١٣
 .٢قناعت و خشنودی – عبر ۵ :١٣؛ فيل ) ١٣ -١١ :۴و شريک شدن ،فيل (١۴ :۴
ب .فرمان به ما می گويد "مکن" ]ديگر ادامه مده[ ،اما فقط مسيح است که ما را قادر ساخته تا مرتکب
آن نشويم! در اوست که می توانيم افکار خود را تا اندازه ای تحت کنترل بياوريم.
پ .خدا واقف بر افکار و دل ما است
 ١ .١تواريخ ٩ :٢٨
 .٢امثال ٢٧ :٢٠
 .٣مزمور ٢٣ ،١ :١٣٩
 .۴ارميا ١٠ :١٧
 .۵روميان ٢٧ :٨
 .٦مکاشفه ٢٣ :٢
ت کار
ث .چيزھا ،شرير نيستند ،اما وقتی اولويت پيدا می کنند ،به گناه مبدل می گردند .چيزھا ،نھاي ِ
ت کار و ابدی
نيستند و ابدی نمی باشند؛ اما انسان ھا که در شباھت به خدا آفريده شده اند نھاي ِ
ھستند! طمع به طرزی موذيانه و مخرب ،در جامعۀ افراد ھم عھد در معاھدۀ الھی ،عمل می کند!
سـئـواالت بـرای گـفـتـگـو و تـبــادل نـظــر
 .1طمع چيست؟
 .2بشر امروزی چگونه طمع می ورزد؟
 .3آيا افکار ما گناه ھستند؟
 .4چرا در زندگی مسيحی ،افکار اينقدر مھم ھستند؟
 .5چرا فرمان در خروج  ١٧ :٢٠قدری با فرمان در تثنيه  ٢١ :۵متفاوت است؟
دوم »ده
" زيرا اين که" اين اشاره به »ده فرمان« يا ھمان »ده گفتار« است .ترتيب اين فھرس ِ
ت نيمۀ ِ
فرمان« ،مطابق نسخۀ خطی  ،Bبه نام »واتيکانوس« است .اين با »متن عبری ماسورتيک« خروج  ٢٠و
تثنيه  ، ۵کمی تفاوت دارد .نيمۀ دوم »ده گفتار«  ،در مورد رابطۀ قوم اسراييل با يکديگر ،بر مبنای رابطۀ
آنان با يھوه بود.
" و ھر حکم ديگری که باشد" اين »جـمـلــۀ شــرطــی نــــوع اول« می باشد که از ديدگاه نويسنده يا
سبک ادبی او ،واقعيت فرض گرفته شده است .فرمان ھای ديگری نيز ھستند .اين عبارت به اين معنی
ت
جھ ِ
ِ
281

بود" :اگر فرمان ھای ديگری غير از ده فرمان باشند" .به عبارت ديگر ،اين خالصه ای است از تمامی قانون
موسی ،و احتماالً از "قانون" به طور عمده.
تفاوت ھايی جزيی در نسخه ھای سنتی يونانی موجود است که در مورد تعداد و ترتيب فھرست بندی »ده
فرمان« می باشد .يھوديت شماره بندی خود را دارد؛ کاتوليک ھا و پروتستان ھا نيز شماره بندی ھای مختلف
دارند .تغييری در معنی آيات ،بخاطر اين تفاوت ھا ايجاد نمی شود ،و اين در اکثر تفاوتھای جزئی نسخه ھای
خطی ،مصداق دارد.
" ھمه در اين کالم خالصه می شود" اين نقل قول از الويان  ١٨ :١٩است .اين عبارت چند بار در عھد
نقل قول شده است )ر.ک .متی ۴٣ :۵؛ ١٩ :١٩؛ ٣٩ :٢٢؛ مرقس  ٣١ :١٢و لوقا  .(٢٧ :١٠عيسی
جديد ِ
آن را دومين فرمان مھم و برجسته می نامد .در غالطيان  ١۴ :۵و يعقوب  ٨ :٢نيز آن نقل شده است.
ھنگامی که کسی خدا را دوست دارد ،آنچه را خدا دوست دارد ،او نيز دوست دارد – يعنی انسان ھا را که شبيه
به خدا خلق شده اند.
" ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات را ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ" ايمانداران بايد خود را آنطور که خدا دوستشان دارد،
دوست بدارند و آنگه می توانند ديگران را دوست بدارند و قبول داشته باشند .خود را به طرز متناسب دوست
داشتن ،کار بدی نيست .واقعيت برجستۀ اين بخش به روشنی بيان شده است – ديگران را محبت نما )ر.ک .آيۀ
 .(١٠آنانيکه از محبت جانفشان و قربانی دھندۀ خدا تأثير گرفته اند ،ديگران را نيز به ھمان صورت محبت
خواھند نمود .اين مھمترين نکته در شبيه به مسيح بودن است )تصوير خدا که شباھت آن در انسان تصحيح
گشته و به صورت اوليۀ خود درآمده است( .در برابر چنين محبتی ،نيازی به "قانون" نيست.
متن ) NASBبه روز شده(١۴ -١١ :١٣ :
 ١١چنين کنيد – با آگاھی از وقت ،که ساعتی برای شما فرا رسيده است تا از خواب بيدار شويد؛ چرا که
اکنون در مقايسه با زمانی که ايمان آورديم ،نجات به ما نزديکتر شده است ١٢ .شب ،رو به پايان است و روز
نزديک می باشد .بنابرين اعمال تاريکی را کنار بگذاريم و زره نور را در بر کنيم ١٣ .بياييد به شايستگی
رفتار کنيم ،چنانکه در روز ،نه در عياشی ھمراه با ميگساری و مستی ،نه در بی بند و باری جنسی و
ھوسرانی ،نه در جدال و َحسد  ١۴بلکه عيسی مسيح خداوند را در بر کنيد و ھيچ تدارکی برای جسم ،نسبت
به شھوات آن ،نبينيد.
١١ :١٣
"چنين کنيد"
NASB
"و چنين کنيد"
NKJV
"به عالوه اين"
NRSV
"شما بايد چنين کنيد"
TEV
"به عالوه"
NJB
اين طريقی برای پيوند متن بعدی )آيات  (١۴ -١١با متن پيشين )آيات  (١٠ -٩است .کنندگان کالم خدا
باشيد ،نه صرفا ً شنوندگان! محبت بايد به عمل گذاشته شود.
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" با اگاھی از وقت" اين »کــامـــل مـتــعـــدی وصـفــی« است .کاربرد اين واژۀ زمان ) ،(kairosبه
معنی دورۀ خاصی از زمان بود ،نه زمان عادی تقويمی ) .(chronosايمانداران بايد در پرتو اين واقعيت
زندگی کنند که مسيح ممکن است ھر لحظه بازگردد.
" که ساعتی فرا رسيده است" منظور از استعارۀ "ساعت" )که در انجيل يوحنا اغلب به کار رفته است(،
رجوع به زمان خاصی )مشابه  (kairosدر نقشۀ رستگاری خدا است )ر.ک٢٦ :٣ .؛  ١قرن ٢٩ :٧؛ :١٠
١١؛ يعقوب ٨ :۵؛  ١پطر ٧ :۴؛  ٢پطر ١٣ -٩ :٣؛  ١يوحنا ١٨ :٢؛ مکاشفه ٣ :١؛ .(١٠ :٢٢
کاربرد آن ،ھم زمانی است که مسيح صليب گرديد و ھم زمان بازگشت او است.
" خواب" اين واژه در اين جا به صورت استعاره ای از سستی اخالقی و روحانی به کار برده شده است
تعريف ثابت
)ر.ک .افس ١۴ -٨ :۵؛  ١تسا  .(٦ :۵کلمات صرفا ً در چارچوب خاص متن ،مفھوم دارند .از
ِ
و قاطع ،برحذر باشيد .ھمۀ کلمات دارای چند معنی احتمالی می باشند )دانش معناشناسی semantical
.(field
" چرا که اکنون نجات نزديکتر شده است" نجات ھم تصميمی است که در ابتدای ايمان آوردن انجام می
گردد و ھم يک فرايند است .به عنوان خاص  ١۴ :١٠رجوع نماييد .نجات ،تا زمانيکه ايمانداران بدن ھای
جديد خود را از خدا نيابند ،کامل نمی گردد )ر.ک ١ .يو ٢ :٣؛  ١تسا ١٨ -١٣ :۴؛ عبر ٢٨ :٩؛  ١پطر
 .(۵ :١در الھيات اين "جالل يافتن" ناميده می شود )روم  .(٣٠ :٨اين اميد ھر نسل مسيحيان است که
بازگشت خداوند در دورۀ حيات آنان صورت گيرد )ر.ک .لوقا  .(٢٨ :٢١پولس مستثنی نبود )ر.ک ١ .تسا :۴
.(١۵
" در مقايسه با زمانی که ايمان آورديم" مسيحی بودن با يک تصميم شروع می گردد )پارسا شدن و
تقديس بالفاصله( ،ليکن بايد نتيجۀ آن ،شيوۀ زندگی خداپسندانه باشد )تقديس پيشرونده( ،و منتھی به شباھت
ِ
يافتن به مسيح گردد )جالل يافتن( .شخص بايد ھديۀ خدا را در مسيح بپذيرد )ر.ک .يوحنا ١٢ :١؛ ١٦ :٣؛
روم  .(١٣ -٩ :١٠اين تصميم اوليه ،پايان کار نيست ،بلکه شروع آن است!
" ١٢ :١٣شب ،رو به پايان است" اين رجوع به دورۀ شرير کنونی است ،که در اين زمان ،نابودی و
جايگزين شدن آن ،آغاز شده است )ر.ک ١ .قرن ٣١ -٢٩ :٧؛ ١١ :١٠؛ يعقوب ٨ :۵؛ افس ١۴ ،٨ :۵؛
 ١يو ٧ :۴؛  ٢يو ١٨ -١٧ :٢؛ مکا ٣ :١؛  .(١٠ :٢٢به عنوان خاص در  ٢ :١٢رجوع نماييد.
" روز نزديک می باشد" اين »کــامـــل مـتـــعـــدی اخـبــاری« است .اين روزھا ،روزھای آخر می باشند
)ر.ک .فيل ۵ :۴؛ يعقوب  .(٩ :۵از زمانی که عيسی جسم پوشيد ،ما در روزھای آخر بوده ايم .اين دوره تا
بازگشت پرشکوه او بطول خواھد انجاميد .در عين حال ،عصر جديد در مسيح طلوع يافته است.
" کنار بگذاريم  ...در بر کنيم" اين عبارات » گـذشـتــۀ غـيـر مـعـيــن انـعـکـاسـی ]حاکی از عملی که به
خود فاعل برميگردد[ الــتــزامــی« می باشند ،که گويای وابستگی و شرط است .معنی آن اين است که "خود
شما کنار بگذاريد  ...برای ھميشه يا با عزم دربر کنيد" .ھم خدا و ھم بشر ،در پارسا کردن )توبه و ايمان( و
نيز در تقديس )زندگی خداپسندانه( نقش فعال دارند .استعارۀ دربر کردن در نوشته ھای پولس بسيار ديده می
شود .ايمانداران بايد جامۀ خوابيدن را از خود دور کرده ،لباس نبرد را به تن کنند )ر.ک .افس ٢۵ -٢٢ :۴؛
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روحانی روزانه ،آماده می گرديم )ر.ک.
کولس  .(١۴ ،١٢ ،١٠ :٣ما سربازان مسيحی ھستيم که برای نبرد
ِ
افس .(١٨ -١٠ :٦
" زره نور" اين احتماالً اشاره ای به اش  ١٧ :۵٩است .ايمانداران بايد با عزم ،زره و سالح پارسايی را
به تن کنند )ر.ک ٢ .قرن ٧ :٦؛ ۴ :١٠؛ افس ١٣ ،١١ :٦؛  ١تسا  .(٨ :۵زره خدا در دسترس ايمانداران
است اما آنان بايد )(١نياز خود را بشناسند )(٢تأمين خدا را بشناسند و ) (٣شخصا ً و قصداً ،آن را در افکار و
زندگی روزانۀ خود به کار گيرند .نبرد روحانی ھر روز برقرار است!
" ١٣ :١٣بياييد به شايستگی رفتار کنيم" اين »گــذشـتــۀ غـيـر مـعـيـن مـتــعـــدی الـتـــزامـــی« است و به
طور تحت اللفظی می گويد" :سلوک کنيم" .اين اصطالحی در عبری برای شيوۀ زندگی بود .پولس از آن ٣٣
بار استفاده می کند.
ت دو کلمه ای« است .اين کلمات تا حدی در معانی خود اشتراک
فھرست گناھان در اين آيه شامل »سه جف ِ
دارند .به عنوان خاص »صفات نيک و بد« در  ٣٢-٢٨ :١رجوع نماييد.
اين کلمات ممکن است در رجوع به تنش ميان ايمانداران يھودی و غيريھودی در کليسای روم باشد .ممکن
است ايمانداران جديد غير يھودی ) (١بعضی رسوم پرستشی غيراخالقی و خدا ناشناسانۀ خود را دنبال می
کرده اند يا ) (٢برخوردی گستاخانه در برابر بازگشت رھبران يھودی ايماندار داشتند که مدت کوتاھی بخاطر
فرمان امپراطور نرون ،که تمامی رسوم يھودی را در روم ممنوع ساخته بود ،آنجا را ترک کرده بودند.
" نه در عياشی ھمراه با ميگساری و مستی" اشاره در اينجا به فساد جنسی است که در مراسم مذھبی
خداناشناسان با مستی ھمراه بود .در فھرست گناھان جسمانی در غال  ،٢١ :۵اين کلمات نيز در کنار يکديگر
نامبرده شده اند.
" نه در بی بند و باری جنسی و ھوسرانی" معنی اين جفت ،ظاھراً با اولين جفت کلمات تا حدی يکسان
است .دومين کلمه در عھد جديد بسيار استفاده شده است )ر.ک .مرقس ٢٢ :٧؛  ٢قرن ٢١ :١٢؛ غال :۵
١٩؛ افس ١٩ :۴؛  ١پطر ٣ :۴؛  ٢پطر  .(٧ :٢اگر تأکيد جفت اول کلمات بر مستی است ،تأکيد اين جفت
کلمات بر فساد جنسی است – حتی در شرايطی که کنترل اجتماعی در کار نباشد و اشخاص خود را دستخوش
شھوات سازند.
" نه در جدال و َحسد" اين کلمات گويای جدال بين افراد ھستند )ر.ک .غال  .(٢٠ :۵احتماالً اين نتيجۀ
کردار نادرست در مورد دو جفت کلمات اول است .اگر خطاب اينھا به مسيحيان است )ر.ک ١ .قرن ٣ :٣؛
کولس  ،(٨ :٣اشارۀ آن به رسوم مذھبی خدانشناسانه ای است که بايد در زندگی ايمانداران متوقف شود .اما
در متن ،اين آيه در تضاد با ايمانداران است ،و به آن معنی ،می بايست يک اخطار باشد.
" ١۴ :١٣عيسی مسيح خداوند را در بر کنيد" اين استعاره مربوط به لباس شاھانۀ عيسی است که اکنون بر
شانۀ ايمانداران گذاشته شده است )تقديس موضعی( .بعضی دانشوران آن را اشاره به لباس تعميد می دانند.
اين استعارۀ لباس ،ابتدا در آيۀ  ١٢آمده است .اين راھی برای نشان دادن موضع جديد ايمانداران در مسيح
است .ھمچنين بر اين واقعيت تأکيد می کرد که ايمانداران بايد گزينه ھای جديد شيوۀ زندگی خود را به کار
بگذارند )تقديس پيشرونده( – که به دليل موضع جديدشان در مسيح است )ر.ک .افس ٢۴ ،٢٢ :۴؛ کولس :٣
 .(٨در غال  ٢٧ :٣اين واقعيت به صورت يک اظھار واقعيت و با وجه »اخــبــــاری« ابراز شده است؛ در
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اينجا به صورت »امـری )گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـن انـعـکاسـی ]نشانگر عملی که به خود فاعل برميگردد[« بيان
شده و يک فرمان است.
اين تنش ميان وجه »اخـبــاری« و وجه »امــــری« ،ھمان تنشی است که ميان موضع ما در مسيح ،و
کوشش ما در راستای به دست آوردن آن موضع وجود دارد .ما در ھمان لحظۀ نجات" ،مقدسين" )افراد
مقدس( محسوب می گرديم ،اما اين برای ما تذکری است تا "مقدس" باشيم .اين »متناقض نمای« کتاب
ت کامل و رايگان در مسيح ،و از طرف ديگر ،شيپور آماده باش برای شبيه به
مقدسی ،از طرفی در مورد نجا ِ
مسيح بودن می باشد!
 " ھيچ تدارکی  ...نبينيد" اين »حــال الـتــزامــی انـعــکــاســـی « با »تـکــواژ منــفــی« است .اين شکل
دستوری معموالً به معنی باز ايستادن عملی در حال انجام است .اين ظاھراً حاکی از آن است که بعضی
مسيحيان در روم زندگيشان از لحاظ اخالقی نامتناسب بود .اين می توانسته سنت ھايی بوده باشد که از طرز
پرستش خداناشناسانه در بين آنھا باقی مانده بود.
ت جسمانی توضيح داد .نويسندگان عھد جديد ،بدی
مشکل است آموزه ھای عھد جديد را در مورد مسيحي ِ
ھا و خوبی ھا را در وضعيت انسان ،بسيار مشخص بيان می کنند .مسيحی جسمانی ،عبارتی است که در خود
متناقض بوده و دو کلمۀ آن با ھم جور در نمی آيند .اما اين نشانگر واقعيت "ھم اکنون" ،ليکن "نه ھنوز" ،در
زندگی ما است .پولس انسان ھا را به سه دسته تقسيم نمود ) ١قرن :(١ :٣ -١۴ :٢
 .١انسان طبيعی )بشريت گناھکار(١۴ :٢ ،
 .٢اشخاص روحانی )بشريت نجات يافته(١ :٣ ،
کودک نوزادند(١ :٣ ،
 .٣اشخاص نفسانی )مسيحيان نفسانی يا کسانی که در مسيح،
ِ
" جسم ،نسبت به شھوات آن" پولس به خوبی از آن خطرات ھميشگی آگاه بود که نتيجۀ طبيعت
گناھکاری است که از آدم به ارث برده ايم )ر.ک .روم ٧؛ افس  ،(٣ :٢اما عيسی به ما آن نيرو و خواسته را
می بخشد تا برای خدا زندگی کنيم )ر.ک .روم  .(٦اين کشمکشی است که ھميشه برقرار است )ر.ک-۵ :٨ .
٧؛  ١يو .(٩ -٦ :٣
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ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
تفسير خود از کتاب مقدس
ب تفسير ،جھت راھنمايی مطالعات است ،به اين معنی که شما مسئول
اين کتا ِ
ِ
ھستيد .ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم .شما و کتاب مقدس و روح القدس در امر
تفسير اولويت داريد ،و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته ،آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.٦
٧٫
٨٫
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣

چرا اظھارات پولس در مورد دولت برای مسيحيان اوليه ،تا اين حد راديکال و تند رو می نمود؟
آيا مسيحيان بايد در برابر ھر نوع حکومتی تسليم و مطيع باشند؟
آيا مسيحيان بايد نسبت به ھر يک از ملزومات قانونی حکومت ،مطيع باشند؟
آيا آيۀ  ،١حق خدادادی پادشاھان را تعليم می دھد؟
آيا پولس مطالب بديع الھياتی را بيان می کند ،يا سابقۀ آن در سخنان عيسی در متی  ٢١ :٢٢آمده
است؟
مدنی مسيحيان وجود دارد؟
آيا توجيھی برای عدم اطاعت
ِ
آيۀ  ۴چگونه با مسئلۀ مجازات اعدام ارتباط دارد؟
آيا وجدان مسيحی ھميشه درست می گويد )ر.ک .آيۀ (۵؟
بر مبنای آيۀ  ،٨آيا ايمانداران نبايد کارت اعتباری داشته باشند؟
مسيحيان ديگر است ،يا به تمامی مردم؟
آيا آيۀ  ٨در مورد محبت ما به
ِ
چرا پولس ده فرمان را برای ايمانداران عھد جديد ،به عنوان محرکی استفاده می کند؟
چرا پولس چنين فھرست گناھان ھولناکی را در ارتباط با ايمانداران ذکر می کند؟
شخص چگونه بايد "عيسی مسيح خداوند را در بر کند"؟
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رومــيــان فــصــــل ١۴
تـقـســيـم بنـدی پـاراگـراف ھـا در تـرجـمـه ھـای جـديـد
UBS4

NKJV

NRSV

TEV

JB

برادر خود را داوری
مکن

شريعت آزادی

مـحـبـت بـه ضـعـف
ھـای ديگران احترام
می گذارد

ديگران را داوری
نکنيد

نيکوکاری نسبت به
کسانی که ضـعـفی
دارنــد

١٢-١: ١۴

١٣-١: ١۴

۴-١: ١۴

۴-١: ١۴

١٢-١ :١۴

٦-۵: ١۴

١٢-۵: ١۴

باعث لغزش برادر
خود مشو

شريعت محبت

٩-٧: ١۴
١٢-١٠ : ١۴

٢٣-١٣ :١۴

باعث سقوط ديگران
مشو
٢٣-١٣: ١۴

١٨-١٣: ١۴

١۵-١٣: ١۴

٢٣-١۴: ١۴
٢١-١٦: ١۴
٢٣-١٩ :١۴
)( ٦: ١۵ -٢٢: ١۴
٢٣-٢٢ :١۴

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحه  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب راھنمای تفسير ميباشد ،به اين معنا که خو ِد شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می باشيد.
اين کتا ِ
ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است ،گام برداريم .در امر تفسير ،شما ،کتاب مقدس و روح القدس
اولويت داريد .نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص نماييد .تقسيماتی را که از موضوع ھا
انجام داده ايد با پنج ترجمه فوق مقايسه کنيد .پاراگراف بندی از الھام نيست ،اما برای درک مقصود نويسنده
اصلی ،کليدی است و کار تفسير درينجا ست .ھر پاراگراف ،يک موضوع و مطلقا ً يک موضوع دارد.
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
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مـفـاھـيـم اسـتـنـبـاط شـده در آيات ١٢-١
الف  .در اين باب سعی شده است بين آزادی مسيحی و مسئوليت مسيحی که پارادوکس ]در ظاھر متضاد لکن در
واقع ھماھنگ[ است ،تعادل ايجاد کند .اين واحد متن تا  ١٣ :١۵ادامه پيدا می کند.
ب ضرورت نوشتن اين باب می گردد احتماالً تنش بين ايمانداران غيريھودی و ايمانداران
ب .مسئله ای که سب ِ
يھودی در کليسای روم بود )يا احتماال تجربه آن زمان پولس در قرنتس( .قبل از ايمان آوردن ،يھوديان
تمايل به شريعت گرايی ،و غيريھوديان تمايل به زندگی فاقد اخالقيات داشتند .بخاطر بياوريد ،اين باب
خطاب به پيروان راستين عيسی مسيح نوشته شده است و کاری با مسيحيان جسمانی ندارد )ر.ک ١ .قرن
 .(١ :٣انگيزه ھای ھر دو گروه ،بھترين ھا تلقی شده است .اگر ھر يک از اين دو گروه زياده روی
کنند ،خطر ايجاد می شود .اين بحث ،مستمسکی برای مته به خشخاش گذاشتن در شريعت گرايی ،يا
جوالن دادن آزادی بی قيد و شرط نيست.
در نظر داشته باشيد پولس نامه به روميان را از شھر قرنتس می نويسد .مسئلۀ قرنتس ،روحيۀ گروه
بندی بود ،اما روم ايمانداران متفاوتی داشت.
پ .ايمانداران بايد مراقب باشند تا الھيات يا اخالقيات شان را معيار متعارف بقيۀ ايمانداران نسازند )ر.ک٢ .
قرن .( ١٢: ١٠ .ھمه ايمانداران بايد در نوری که دارند گام بردارند اما بايد درک کنند که الھيات آنھا،
ت خدا نيست .ايمانداران ھنوز تحت تاثير گناه ھستند .ما بايد يکديگر را بر مبنای کتاب
خود بخود ،الھيا ِ
مقدس ،خرد ،برھان و تجربه ،تشويق کنيم و نصيحت و تعليم دھيم  -ليکن ھميشه با محبت .ھر قدر
آگاھی شخص بيشتر شود ،بيشتر پی می برد که نمی داند )ر.ک ١ .قرن !(١٢ : ١٣
ت .کليد درست برای ارزيابی کارھای ساير ايمانداران ،طرز فکر و انگيزه ھای شخص در برابر خداست.
مسيحيان در برابر مسيح خواھند ايستاد تا در مورد طرز رفتارشان با يکديگر داوری شوند )ر .ک .آيات
 ١٢ ،١٠و  ٢قرن .(١٠ : ۵
ب کل است وتحت ھيچ حاکميتی نيست؛
ث .مارتين لوتر چنين گفته است" ،يک مر ِد مسيحی ،آزادترين اربا ِ
خادم کل است و تحت حاکميت ھمه می باشد ".حقايق کتاب مقدسی اغلب
مرد مسيحی وظيفه شناس ترين
ِ
در مفاھيم تنش آميز پارادوکس ]در ظاھر متناقض و در واقع ھماھنگ[ ارايه می گردند.
ج .به اين موضوع مشکل ولی مھم در سرتاسر اين واحد متن روميان  ١٣ : ١۵ -١ : ١۴و ھمچنين در ١
قرنتيان  ١٠-٨و کولسيان  ، ٢٣ – ٨ : ٢پرداخته می شود.
مسيحيان راستين چيز بدی نيست .ھر
چ .در عين حال بايد گفت که تکثرگرايی ] [pluralismدر بين
ِ
ايماندار نقاط ضعف و قدرت ھايی دارد .ھرکس بايد در نوری که دارد گام بردارد ،و ھميشه روحيه ای
پذيرا نسبت به روح القدس و کتاب مقدس برای دريافت نور بيشتر داشته باشد .در اين دورۀ نظاره تيره و
تار در آينه ) ١قرن  (١٣-٨ :١٣بايد محبتانه )آيه  ،(١۵و در صلح و آرامش ) آيات  (١٧،١٩برای
تشويق و بنای يکديگر گام برداريم.
ح .عنوان ھای" قوی تر" و " ضعيف تر" که پولس به اين گروه ھا می دھد ،در ما پيش داوری منفی نسبت
به آنھا ايجاد می کند .يقينا ً منظور پولس چنين چيزی نبود .ھر دو گروه ايماندارانی راستين بودند .قرار
نيست ما سعی کنيم ايمانداران ديگر را به شکل خودمان در بياوريم! ما ھمديگر را در مسيح می پذيريم!
خ .می توان برای تمام بحث ،اين عنوان بندی را درنظر گرفت
 .١ھمديگر را بپذيريد زيرا خدا در مسيح ما را پذيرفته است )ر.ک ٣ ،١ :١۴ .؛(٧ :١۵؛
 .٢ھمديگر را داوری نکنيد زيرا مسيح تنھا ارباب و داور ما می باشد )ر .ک(١٢-٣ :١۴ .؛
 .٣محبت از آزادی شخصی مھم تر می باشد )ر.ک(٢٣-١٣ : ١۴ .؛
 .۴از نمونه مسيح پيروی کنيد و از حق خود بخاطر تشويق و بنا وخوبی ديگران صرفنظر کنيد )ر.ک.
.(١٣-١ :١۵
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مطـا لـعـه واژگان و عـبــا رات
متن ) NASBبه روز شده(۴-١ :١۴ :
١حال کسی را که در ايمان ضعيف است بپذيريد ،اما نه بخاطر اينکه عقايد او را مورد داوری قرار
دھيد ٢ .يک نفر ايمان دارد که می تواند ھمه چيز را بخورد ،اما او که ضعيف است فقط سبزيجات می خورد.
 ٣کسی که می خورد نبايد به آن که نمی خورد به ديده تحقير نگاه کند ،و کسی که نمی خورد نبايد کسی را که
می خورد داوری کند ،زيرا خدا او را قبول کرده است ۴ .تو کيستی که خدمتکار شخص ديگری را داوری
کنی؟ استوار ماندن يا فرو افتادن او به آقايش مربوط است؛ و او استوار خواھد ماند ،زيرا خداوند قادر است
او را استوار گرداند.
١: ١۴
" حال بپذيريد"
NASB
" بپذيريد"
NKJV
" TEV,NRSVخوش آمد گوييد"
" به آنھا خوش آمد بگوييد"
NJB
اين عبارت »حـــال انـعـکاســـی امــــری ]عملی که به خود فاعل برميگردد[« است )ر.ک .(١ : ١۵ .اين
فرمانی مستمر است و تاکيد آن بر روی فاعل می باشد» .ضمير« "شما" در » فعل يونانی « مستتر است ،اما
در انگليسی بصورت تلويحی وجود دارد و به مسيحيان "قوی" اشاره دارد ) ر.ک.(١ :١۵ .اين ضمير به دو
گروه در کليسای روم اشاره می کند .ممکن است اين امر مربوط باشد به ) (١تنش بين ايمانداران يھودی و
امتھا ) ر.ک ( ٢١- ٧ :١۵ .يا )  (٢انواع مختلف شخصيت ھا .تمام اين متن به ايمانداران حقيقی و صميمی
می پردازد ؛ بعضی قوی ،بعضی ضعيف در ايمان .ايمان در اينجا به معنی درک انجيل و مفاھيم کامال تازه و
متفاوت و آزاد کننده آن می باشد.

" NKJV ، NASBکسی که در ايمان ضعيف است"
"کسانی که در ايمان ضعيف ھستند"
TEV ، NRSV
"اگر ايمان کسی به اندازه کافی قوی نيست"
JB
اين عبارت تأکيدی است ،زيرا در متن يونانی در ابتدای جمله قرار گرفته است .معنی تحت الفظی آن،
"ضعيف در ايمان" است .زمان حــال ،اين واقعيت را نشان می دھد که طرز زندگی او ،دارای چنين مشخصه
ای می باشد .اين اشاره به ديدگاه شريعت گرا است .برادر مسيحی که بسيار محتاط و حساس است در اين باب
در سه مورد توصيف شده است ) (١منع در خوردن غذا )ر.ک(٢١ ،٦ ،٢ : ١۴ .؛ ) (٢تاکيد بر روزھای
خاص )ر.ک(٦-۵ : ١۴ .؛ و ) (٣ممنوعيت شراب )ر.ک .(٢١ ،١٧ :١۴ .به فردی با ھمين شخصيت در
روميان  ١ :١۵و ١قرن  ١٣-٩ :٨؛ ٢٢ :٩نيز اشاره شده است .مواظب باشيد که خيلی سريع خود را بعنوان
يک مسيحی ضعيف يا قوی گروه بندی نکنيد .ايمانداران اغلب در يک قسمت ضعيف و در قسمت ديگری قوی
می باشند.
موضع پولس درين مورد ،در غال  ١٠-٩ :۴و کولس  ٢٣-١٦ :٢بسيار متفاوت است .اين متن ھا نشان
دھنده موضع و آموزه ھای معلمين کاذب می باشد .در روميان ،اين مسيحيا ِن راستين ھستند که وجدانی بسيار
محتاط و حساس دارند.
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عــنـــوان خــاص :ضــعــــف
معلمين کاذب ،به اعتبارات و دستاورد ھا و مھارت ھای بيان خود افتخار می کردند،
تضاد در اين است.
ِ
اما پولس ارزش "ضعف" ) (astheneōرا می داند .توجه کنيد اين واژه ھا ) يا شکل ھای مختلف آنھا ( در
نامه ھای اول و دوم قرنتيان ،بارھا استفاده شده اند.
ضــعـــف
خـودسـتـايی
اول قرنتيان ٢٧ ،٢۵ : ١
اول قرنتيان ٣١ ،٢٩ :١
٣ :٢
٢١ :٣
١٠ :۴
٧ :۴
١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٧ :٨
٦ :۵
٢٢ :٩
١۵،١٦ :٩
٣٠ :١١
 ٢قرنتيان ١٢،١۴ :١
٢٢ :١٢
) ١٢ :۵دوبار(
۴٣ :١۵
) ۴،١۴ :٧دوبار(
 ٢قرنتيان ١٠ :١٠
٢۴ :٨
٣٠ ،٢٩ ،٢١ :١١
٣ ،٢ :٩
) ١٠ ،٩ ،۵ :١٢دوبار(
١٧ ،١٦ ،١۵ ،١٣ ،٨ :١٠
) ۴ ،٣ :١٣دوبار( ٩ ،
٣٠ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٢ :١١
٩ ،۵ ،١ :١٢
پولس از مفھوم ضعف به چند شکل مختلف استفاده نموده است:
 .١ضعف خدا ١ ،قرن ٢۵: ١
 .٢ضعف در دنيا ١ ،قرن ٢٧ :١
 .٣ضعف و ترس پولس  ١ ،قرن  ٣ :٢؛ ٢٢ :٩؛  ٢قرن ٣٠ ،٢٩ :١١؛۵ :١٢
 .۴پولس و گروه ھمراه در مأموريت او١ ،قرن  ١٠ :۴؛  ٢قرن ٢١ :١١
 .۵ايماندار ضعيف )ر.ک .روميان  ١ ،(١٣ : ١۵ -١ :١۴قرن١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٧ :٨؛ ٢٢ :٩
 .٦بيماری جسمی١ ،قرن ٣٠ :١١
 .٧قسمتھايی از جسم انسان ١ ،قرن ٢٢ :١٢
 .٨بدن جسمی ١ ،قرن۴٣ :١۵
 .٩حضور شخصی پولس يا مھارت ھای وی در قدرت بيان ٢ ،قرن ١٠ :١٠
 .١٠ضعف پولس قدرت خدا را افزون می کند ٢ ،قرن١٠ ،٩ :١٢؛٩ ،۴ :١٣
 .١١پيغام مسيح توسط پولس٢ ،قرن ٣ :١٣
 .١٢بدن جسمانی مسيح ٢،قرن ١٣:۴

NASB
NKJV
NRSV
TEV
JB

" اما نه بخاطر اينکه عقايد او را مورد داوری قرار دھيد"
"اما نه برای منازعه در مورد چيزھای نامعين"
"بلکه به منظور مجادله بر سر عقايد"
"اما با آنھا در مورد عقايد شخصی آنھا بحث نکنيد"
"بدون شروع کردن بحث و چون و چرا"
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ديگر ايمانداران را که با نظراتشان موافق نيستند کامال بپذيرند ،بدون اينکه سعی کنند آنھا را
ايمانداران بايد
ِ
آزادی وجدان باشد ،نه آنکه يکسان بودن به ھمه تحميل شود .کليۀ
عوض کنند! پس مشارکت بايد بر پايۀ
ِ
ايمانداران در حال تغيير و رشد ھستند .بايد به روح القدس مھلت داد تا بر روی آنھا کار کند و ايشان را به
بلوغ روحانی برساند ،اما حتی در بلوغ روحانی نيز ھمۀ آنھا با ھم توافق نخواھند داشت.
 ٢ :١۴رژيم غذايی که در اين آيه به آن اشاره شده است بخاطر سالمتی نيست ،بلکه ھدفی مذھبی در آن
وجود دارد .اين مسئلۀ غذا دو منشاء می توانسته داشته باشد ) (١شريعت غذايی يھود )ر.ک .الويان  (١١يا
) (٢قربانی کردن گوشت برای بتھای بت پرستان )ر.ک ١ .قرنتيان .(١٠ – ٨عيسی به روشنی تعليم داد که
غذا کسی را نجس نمی سازد )ر.ک .متی ٢٠-١٠ :١۵؛ مرقس  .(٢٣-١۴ :٧رويايی که پطرس در رابطه با
کرنليوس در اعمال  ١٠ديد ،اين حقيقت را به تصوير می کشد.
" ٣ :١۴کسی که می خورد نبايد به آن که نمی خورد به ديده تحقير نگاه کند" "به ديدۀ تحقير نگاه نکردن"
»حـــال مـتـعــدی امـــری« فعل  ezoutheneōبا »تــکــواژ مـنـفـــی« می باشد که معموالً منظور از آن،
متوقف کردن عملی است که از پيش در حال انجام بوده است .معنی تحت الفظی "تحقير" " ،کوچک کردن
چيزی" يا "به ھيچ شمردن" يا "بی ارزش دانستن" می باشد )ر.ک ١٠ :١۴ .؛لوقا ٩ :١٨؛ ١قرن ۴ :٦؛ :١٦
١١؛ ٢قرن  ١٠ :١٠؛ غال ١۴ :۴؛  ١تسا  .(٢٠ :۵ايمانداران بايد مواظب "خود پارسا انگاری" که خود را از
ديگران برتر می داند ،باشند .آنکه در ايمان قوی است ،نبايد آنکه را در ايمان ضعيف است محکوم کند.
 "داوری" اين فعل » ،حـــال مـتـعــدی امـــری« با » تــکــواژ مـنـفـــی« است که معموالً به توقف عملی
که از پيش در حال انجام بوده ،اشاره می کند .آنانی که در ايمان ضعيف اند ،بايد از داوری کردن اعمال
برادران و خواھرانی که با نظرات آنان موافق نيستند ،دست بردارند.
 " زيرا خدا او را قبول کرده است" اين جمله »گــذشـتــه غـيــرمـعـيــن انـعـکاســـی اخـبـــاری« می
باشد .ھمين واژه در آيه " ،١پذيرفتن" ترجمه شده است .دليل اينکه ايمانداران يکديگر را می پذيرند اين است
که خدا آنھا را توسط مسيح ) (٧ :١۵پذيرفته است .در متن ،آيه  ٣مستقيما ً خطاب به کسانی است که بسيار
محتاط و حساس ھستند ،يعنی به مسيحيانی که در ايمان ضعيف می باشند.
" ۴ :١۴تو کيستی" در زبان يونانی اين تأکيد می باشد و به برادر يا خواھر ضعيف اشاره دارد.
" آن خدمتکار" اين واژه  oiketēsاست که از واژۀ  oikosبه معنای "خانه" ،مشتق شده است .منظور،
خدمتگزار خانگی می باشد )ر.ک .لوقا ١٣ :١٦؛ اعمال ٧ :١٠؛ روم ۴ :١۴؛١پطر  .(١٨ :٢کاربرد
غالم يا
ِ
اين واژه در »ترجمۀ ھفتاد« به اين معنا است )ر.ک .پيدا ٢۵ :٩؛ ٣٧ :٢٧؛ ٣٣، ١٦ :۴۴؛  .(١٨ :۵٠اين
واژه به صورت کلمۀ پرمصرف برای غالم يا خدمتگزار در عھد جديد که  doulosباشد ،نيست .اين عبارت
می تواند حاکی از خدمتکاران يا غالمان خانگی نيز باشد.
خدمتکار مسيح است .مسيح " خداوند و ارباب"
پولس در اينجا استدالل می کند که ھر ايماندار ،غالم يا
ِ
ايمانداران است و مطلقا ً اوست که ھدايت شان خواھد نمود و آنھا در رفتار و نيت ھاشان به او جوابگو خواھند
بود )ر.ک ٢ .قرن .(١٠ :۵
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ب پولس افرا ِد بسيار محتاط و
 " استوار ماندن يا فرو افتادن او به آقايش مربوط است" در متن ،مخاط ِ
پر کاه را از چشم خود
حساس ھستند ،اما اين جمله مسلما ً برای ھر دو گروه می باشد .ايمانداران بھتر است ِ
بيرون بياورند )ر.ک .متی .(١۵-١ :٧
 " و او استوار خواھد ماند ،زيرا خداوند قادر است او را استوار گرداند" اين وعده ای عالی بود )ر.ک.
٢-١ :۵؛ يھودا  .(٢۵-٢۴ھمچنين اين با ھمکاری شخص ايماندار است )ر.ک١ .قرن  .(٢-١ : ١۵به موضوع
خاص "ايستادن" ،در  ٢ :۵رجوع نماييد.
تفاوتی در نسخه ھای خطی يونانی در اينجا وجود دارد .ترجمه  ، NKJVدر پيروی از نسخه ھای خطی
ت »آنشيال«  ٠۴٨ ،G ،F ،Dو  ، ٠١۵٠و نيز از »والگيت« ]ترجمه قرن پنجم التين کتاب
حروف درش ِ
ِ
46
مقدس[ ،از کلمه "خدا" ) (Theosاستفاده کرده است ،لکن نسخه ھای خطی  ،MSS Pא P، C، B ، A ،
ِ

حاوی "خداوند" ) (kuriosھستند UBS⁴ .کلمه "خداوند" را حتمی ) (Aاحتمال ميدھد.

متن ) NASBبه روز آمده(٩-۵ :١۴ :
 ۵يکی روزی را مھم تر از روز ديگر می شمارد ،ديگری ھمه روز را يکسان می داند .ھر کس بايد در
ذھن خود کامال متقاعد شده باشد ٦ .او که روزی را مھم می شمارد ،آن را به خاطر خدا مھم می شمارد ،و او
که گوشت می خورد ،برای خداوند می خورد ،زيرا او خدا را شکر می گويد؛ و او که گوشت نمی خورد،
بخاطر خداوند نمی خورد ،و خدا را شکر می گزارد ٧ .زيرا ھيچ يک از ما برای خود زندگی نمی کنيم ،و ھيچ
يک برای خود نمی ميريم؛  ٨اگر زندگی می کنيم برای خداوند زندگی می کنيم ،يا اگر بميريم ،برای خداوند می
ميريم؛ بنابراين چه زندگی کنيم چه بميريم ،ما از آن خداوند ھستيم ٩ .به ھمين سبب مسيح مرد و دوباره
زنده شد ،تا »او« خداوند مردگان و زندگان باشد.
 " ۵ :١۴يکی روزی را مھم تر از روز ديگر می شمارد" بعضی افراد ھنوز از لحاظ مذھبی به روزھای
آن
خاص سال اھميت بسيار می دھند )ر.ک .غال ١٠ :۴؛ کولس  .(١٧-١٦ :٢تمامی روزھا بطور يکسان از ِ
خدا می باشند .ھيچ روزی خاص محسوب نمی شود .اينطور نيست که بعضی شان "مقدس" باشند در حاليکه
بعضی ديگر "غير مذھبی" شمرده شوند .ھمۀ روزھا مقدس ھستند!
 " ھر کس بايد در ذھن خود کامال متقاعد شده باشد" اين جمله »حــال غـيــرمسـتـقـيــم امــــری« است.
شخصی ايمانداران ،برای اعمال خودشان
راسخ
ت
اين نکته ،کليد تفاھم در اين موضوع می باشد .اعتقادا ِ
ِ
ِ
اولويت دارند اما نه برای تمامی ايمانداران ديگر )ر.ک .(٢٣ .خدا در محدودۀ اعتقادات الھياتی من عمل نمی
کند .اعتقادات الھياتی من ضرورتا ً الھيات خود خدا نيست!
 " ٦ :١۴به خاطرخداوند" اين عبارت »مـفـعــولـــی«  ،سه بار در آيه  ٦و دوبار در آيه  ٨آمده است .تمامی
مسيحيان راستين در شيوه زندگی شان بايد "به خاطر خداوند" باشد ،نه صرفا ً تابع پسندھای
گزينه ھای
ِ
شخصی شان )ر.ک .افس  ٧ :٦و کولس .(٢٣ :٣
 " ١۴:٧زيرا ھيچ يک از ما برای خود زندگی نمی کنيم" ھيچ مسيحی ،منفرد و مجزا نيست .مسيحيان در
درجۀ اول برای مسيح زندگی می کنند )ر.ک .آيه  .(٨اعمال ايمانداران بر ديگران اثر می گذارد .ايمانداران
متعلق به يک خانواده بزرگ روحانی ھستند .بنابراين ،آنھا بايد آزادی شخصی خود را به خاطر محبت محدود
کنند )ر.ک ١ .قرن  .(٣٣-٢٧ ،٢۴ :١٠مسيحيان بايد بگذارند ديگران در سوی آزادی شخصی رشد کنند.
گرايش مفرط به مقررات رفتار مذھبی ،منتھی به اين می شود که مسيحيان ،خود پارسا و يک شکل گردند ،که
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اين از خدا نيست .عيسی شديد ترين سرزنش ھا و محکوم کردن ھا را خطاب به فريسيان که خود را پارسا می
شمردند فرمود.
 " ٨ :١۴چه ...چه" اين دو کلمه »جـمالت شـرطی نـوع سـوم« ھستند و به عمل محتمل در آينده اشاره دارند.
ايمانداران ،خداوند را در ھر شرايط ،و در ھمه موقعيت ھا خدمت می کنند )ر.ک .افس ٧ :٦؛ کولس !(٢٣ :٣
 " ٩ :١۴خداوند مردگان و زندگان " اين ترتيبی نامعمول از اين کلمات است .ترتيب آنھا می تواند گويای
مرگ و قيام عيسی باشد» .او« اکنون »حاکم« بر ھر دو قلمرو است.
دليل الھياتی که چرا مسيحيان نبايد برای خود زندگی کنند ،بلکه برای ايمانداران ديگر نيز ،اين واقعيت می
باشد .آنھا از آن خود نيستند ،بلکه به قيمتی خريده شده اند .آنھا خادمان عيسی ھستند ،که برای گناھان شان مرد
تا ازين پس بردگان گناه نباشند بلکه غالمان خدا )ر.ک .روميان .(٦ايمانداران بايد با مردن نسبت به آرزوھای
خود محورانه شان ،از زندگی عيسی که سراسر خدمت پر محبت بود ،پيروی نمايند )ر.ک ٢ .قرن ١۵-١۴ :۵
؛ غال  ١ ،٢٠ :٢يوحنا .(١٦ :٣
متن ) NASBبه روز آمده(١٢-١٠ :١۴ :
 ١٠اما تو ،چرا برادر خود را داوری می کنی؟ و باز تو ،چرا به برادر خود به ديدۀ تحقير می نگری؟ زيرا
ھمه ما در برابر مسند داوری خدا حاضر خواھيم شد ١١ .چرا که نوشته شده است " ،خداوند می گويد به
حيات خودم سوگند ،ھرزانويی در برابر من خم خواھد شد و ھر زبانی به خدا اقرار خواھد کرد ١٢ ".پس
ھريک از ما حساب خود را به خدا باز خواھد داد.
 " ١٠ :١۴اما تو" اين عبارت به منظور تاکيد در ابتدا آمده است.
 اين دو سوال در آيۀ  ،١٠مورد توجه خاص آيات  ١٢-١می باشند .بار ديگر تفاوت بين دو گروه مذکور در
آيه  ،٣مطرح شده است .يک گروه "داوری" می کند و گروه ديگر "به ديدۀ تحقير" می نگرد .برای کسانی که
"غالم" ھستند ،ھر دو ديدگاه نامتناسب است! عيسی مسيح ،سرور آنھا ،تنھا کسی است که حق دارد "انتقاد
نمايد" يا "به ديدۀ تحقير" بنگرد .وقتی ايمانداران به عنوان داور عمل می کنند ،اين کار ) (١جايگاه خدا را
غصب می کند و ) (٢جلوتر از خدا عمل کرده است و نا تمام می باشد.
داوری خدا حاضر خواھيم شد" ھمين واقعيت در  ٢قرن  ١٠ :۵نيز بيان شده
 " ھمه ما در برابر مسن ِد
ِ
است .ايمانداران در برابر خداوند جوابگو خواھند بود که چگونه با يکديگر رفتار کرده اند .عيسی بعنوان »
داور « الھی عمل خواھد کرد )ر.ک .متی .( ۴٦-٣١ :٢۵
ترجمه  NKJVمی گويد" :مسند داوری مسيح" .متون يونانی که با  KJVتوافق نظر دارند ،تصحيح
کنندگان اوليه نسخه ھای يونانی »آنشيال« ]نسخه ھای خطی قرن پنجم کتاب مقدس با صرفاً حروف درشت[٢ ،א و  C²می باشند.
در متون نسخه ھای خطی א  F ،D،C،B،و  Gکلمه  Theosوجود دارد .کاتبان ،احتماال اين عبارت يونانی را
تغيير دادند تا با  ٢قرن  ١٠ :۵مطابقت کند .نيز ممکن است کاتبان اين آيه را در ضديت با عقيده ای اوليه در
مورد مسيح ،که عنوان "فرزندخواندگی" ) (adoptionismيافته بود ،مقابله و ضديت نمايند .در اين متون چند
تفاوت موجود است که بنظر می رسد ھدف از انجام آن ھا نزديک تر کردن متن به ايمان صحيح مسيحی بوده
است )ر.ک » .تغييرات در کتاب مقدس از روی راست دينی« اثر »بارت دی .اِرمن« ،چاپ انتشارات دانشگاه
آکسفورد ،(١٩٩٣ ،صص . ٩١-٩٠
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" ١١ :١۴چرا که نوشته شده است" زمان اين عبارت »کــامــل غـيــرمـسـتـقـيــم اخـبـــاری« می باشد .اين
اصطالحی خاص در اطالق به نقل قول ھای الھامی از عھد عتيق بود .اشاره اينجا به اشعيا  ٢٣ :۴۵می باشد،
که در فيليپيان  ١١-١٠ :٢نيز نقل شده است.
" به حيات خودم سوگند" اين عبارت متداولی در قسم خوردن است و نيز آرايه ادبی است از  YHWHکه
عبری "بودن" مشتق می گردد )ر.ک.
فعل
نام خدا در عھد »او« می باشد YHWH .از شـکـ ِل سـبـبــی ِ
ِ
خروج  .(١۴ :٣او خدايی است که ھميشه زنده است و خدای زنده ،تنھا اوست .ازين جھت» ،او« به ھستی
خود قسم می خورد.
 " ١٢ :١۴پس ھريک از ما حساب خود را به خدا باز خواھد داد" مسيحيان داوری خواھند شد )ر.ک٢ .
ت
قرن  ، (١٠ :۵و آن داوری شامل حال برادرانی است که انتقاد کننده ھستند .در بعضی از متون يونانی عبار ِ
" به خدا" ،نيست .اما متن ،آن را به وضوح می رساند .اين تفاوت ممکن است به خاطر تفاوت در آيه ١٠
باشد.
مفاھيم استنباط شده در متن روميان ٢٣-١٣ :١۴
الف .اينکه کيفيت رفتار مسيحيان با يکديگر بايد چگونه باشد ،از آيات  ١٢-١آغاز شد .موضوع بر اساس اين
واقعيت است که آنان بايستی ھمه گونه ايمانداران به مسيح را کامال بپذيرند زيرا مسيح که سرور و داور
آنھا است ،ھردوگروه را کامال می پذيرد .اغلب چيزھای روحانی که برای يک گروه مھم شده اند و اين
اھميت به خاطر گذشتۀ آنھا ،نوع شخصيت ،والدين ،سليقه ھای شخصی ،تجربيات آنھا و غيره است،
برای خدا مھم و مطرح نيست.
ب .اين بخش دوم از بحث در مورد آزادی و مسئوليت مسيحيان ،موضوع را از ديدگاھی متفاوت بسط می
دھد .در اين آيات آنچه به يک مسيحی انگيزه می دھد تا برادرش را که با او تفاوت نظر دارد محبت کند،
محبت خودش به خدا ،در مسيح می باشد .ھمانگونه که عيسی جانش را برای ايمانداران فدا ساخت ،آنھا
١
١۴-١٣؛
بايد آزاديشان را جھت کسانی که عيسی به خاطرشان مرد ،فدا کنند )ر.ک ٢ .قرن:۵
يوحنا  .(١٦ :٣اين تأکيد بر محبت ،به عنوان انگيزه اصلی زندگی مسيحی ،در  ١٠ -٨ :١٣در رابطه
ايمانداران با غيرايمانداران نيز ديده می شود.
پ .برای بعضی مسيحيان قبول اين حقيقت که ھمه چيز در دنيای فيزيکی پاک است ،بسيار مشکل می
باشد .اغلب اوقات ،حتی ايمانداران ،گناه را تقصير "چيز ھا" می اندازند تا آنکه تقصير خود بدانند )مثالً
ديو الکل"( .پولس بارھا تصريح می کند که ھمه چيز پاک است ) ر.ک٢٠ ،١۴ :١۴ .؛ ١قرن ١٢ :٦؛
" ِ
٢٦-٢۵ :١٠؛  ١تيمو۴ :۴؛ تيطس  .(١۵ :١اظھارات او تابع آموزه ھای عيسی درباره غذا در مرقس
 ٢٣-١٨ :٧است .نمونۀ غذای پاک و ناپاک در اعمال  ١۵ :١٠آمده تا پطرس درک کند خدا کرنليوس را
پذيرفته است.
ت .اين قسمت اوالً خطاب به "برادر قوی تر" می باشد .پولس اين نيمه واقعيت را که "ھمه چيز پاک است"
اصالح خانواده خدا نيست )ر.ک ١ .قرن :٦
قبول دارد ،اما اضافه می کند که ھمه چيز ھم باعث بنا و
ِ
برادران مسيحی تخريب کننده باشد.
ايماندار قوی تر ،می تواند برای ديگر
١٢؛  .(٢٣ :١٠آزادی
ِ
ِ
ايمانداران ،مسئول حفاظت برادرانشان ھستند  -بوسيله مسيح و برای مسيح.
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ث .بسيار جالب توجه است که پولس نگفته است ،و به کنايه نيز نرسانده است ،که "برادر ضعيف تر" در حال
تبديل و تکامل روحانی ای است که او را تبديل به "برادر قوی تر" می سازد .در تمامی اين مبحث،
صحبتی از رشد در فيض نشده است ،بلکه موضوع ،اولويت محبت بين مسيحيانی است که درک ھای
متفاوت دارند .دسته بندی ايمانداران در يکی از اين دو گروه ،بيشتر براساس نوع شخصيت ،تعليم و
تربيت مذھبی و تجربيات شخصی است تا مفھوم "درست" يا "غلط ".وظيفۀ ايمانداران تغيير دادن ديگران
نيست ،بلکه محبت کردن و احترام گذاشتن به گروه ديگر است .اين يک موضوع احساسی است ،نه ذھنی.
خدا ھمگی انسانھا را دوست می دارد ،می پذيرد و »پسر« خود را به خاطر آنھا داده است – برای ھر دو
گروه.
مـطــالــعــه کــلـمـات و عـبــارات
متن ) NASBبه روز آمده(٢٣-١٣ :١۴ :
 ١٣بنابراين بياييد از اين پس يکديگر را داوری نکنيم ،بلکه درعوض اين تصميم را بگيريم  -که مانع يا
سنگ لغزشی در راه ھيچ برادری مگذاريم ١۴ .من ميدانم و در عيسای خداوند يقين دارم که ھيچ چيز به
خودی خود ناپاک نيست ،اما برای کسی که فکر می کند چيزی ناپاک است ،برای او ناپاک خواھد بود  ١۵زيرا
اگر برادرت بخاطر خوراک آزرده شود ،تو ديگر از روی محبت رفتار نمی کنی .با خوراک خود ،باعث
نابودی او که مسيح بخاطرش ُمرد ،مشو  ١٦بنابراين مگذاريد در مورد آنچه برای شما نيکو است بد گفته
١٨
شود؛  ١٧زيرا پادشاھی خدا خوردن و نوشيدن نيست ،بلکه پارسايی و آرامش و شادی در روح القدس
زيرا ھر که بدين طريق مسيح را خدمت کند ،توسط خدا پذيرفته می شود و مورد تأييد مردم است ١٩ .پس
بياييد در پی آن چيزھايی باشيم که موجب صلح و بناشدن يکديگر ھستند  ٢٠کار خدا را برای خوراک خراب
مکن .ھمۀ چيزھا در واقع پاک ھستند ،اما برای کسی که می خورد و باعث رنجش می شود ،شرارت
محسوب می شوند ٢١ .خوب است از خوردن گوشت يا نوشيدن شراب يا انجام ھر کاری که باعث لغزش
برادرت می شود ،پرھيز گردد  ٢٢ايمانی که داری را بعنوان اعتقاد راسخ خود در برابر خدا داشته باش.
خوشابحال کسی که در آنچه روا می داند ،خود را محکوم نمی سازد ٢٣ .اما کسی که شک دارد ،اگر بخورد
محکوم می شود ،زيرا خوردن او از روی ايمان نيست؛ و آنچه از روی ايمان نيست ،گناه است.
 " ١۴:١٣بنابراين بياييد از اين پس يکديگر را داوری نکنيم" اين جمله »حــال مـتـعـــدی الـتــزامـــی«
ھمراه با »تـکـواژ منـفــی« است و متوقف ساختن عملی را می رساند که از پيش در حال انجام است .اين
ھشدار نيست بلکه نھی است .تشابه اين با آيه  ١٦بسيار است .پولس کلمه "داوری" را پنج بار پيش از اين
در آيات  ١٢-١به کار برده است ،و حال در آيات  ٢٣-١٣آن را چھار مرتبۀ ديگر به کار می گيرد.
موضوع خاص :آيا کار درستی است که مسيحيان يکديگر را داوری کنند؟
اين موضوع را بايد از دو نظر حل و فصل نمود .اوالً به ايمانداران تذکر داده شده است يکديگر را داوری
نکنند )ر.ک .متی ۵-١ :٧؛ لوقا ۴٢، ٣٧ :٦؛ روم ١١-١ :٢؛ يعقوب  .(١٢-١١ :۴لکن به ايمانداران ھشدار داده
شده تا رھبران را ارزيابی کنند )ر.ک .متی  ١٦-١۵، ٦ :٧؛  ١قرن ٢٩ :١۴؛  ١تسا ٢١ :۵؛  ١تيمو  ١٣-١ :٣؛ و
 ١يوحنا .(٦-١ :۴
داشتن تعدادی ضوابط برای ارزيابی مناسب ،می تواند مفيد باشد
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 .١ارزيابی بايد به منظور تصديق کردن باشد )ر.ک ١ .يوحنا "-١ :۴امتحان کردن" با چشم انداز به تاييد
نمودن(
 .٢ارزيابی بايد با فروتنی و ماليمت صورت بگيرد )ر.ک .غالطيان (١ :٦
 .٣ارزيابی نبايد متمرکز بر مسائل پسندھای شخصی باشد )ر.ک .روم ٢٣-١ :١۴؛  ١قرن  ١٣-١ :٨؛ :١٠
(٣٣-٢٣
 .۴ارزيابی بايد رھبرانی را که "بی مالمت" باشند از خود کليسا يا جامعه مشخص نمايد )ر.ک ١ .تيموتاوس
(٣

 " مانع يا سنگ لغزشی در راه ھيچ برادری مگذاريم " اين جمله »مـصــدرحـــال مـتـعـــدی« به ھمراه
»تــکــواژ منفی« است و متوقف ساختن عملی را می رساند که از پيش در حال انجام است .ھمين واقعيت در
آيه  ٢١و  ١قرن  ٩ :٨اظھار شده است.
معنی واژۀ "مانع" ،چيزی در راه بوده که باعث سکندری خوردن شخص شود .معنی تحت اللفظی عبارت
"سنگِ لغزش" ،عامل مکانيکی کارانداز تله ای برای حيوان است که طعمه ای در آن گذاشته اند.
مسيحيت يک جنبۀ جمعی و شراکتی دارد .ما حامی ،مشوق ،و دوست برادر خود ھستيم .ايمان ،خانواده
است!
١۴:١۴
"من ميدانم و در عيسای خداوند يقين دارم"
NASB
"من ميدانم وعيسای خداوند به من يقين بخشيده است"
NKJV
"من ميدانم و درعيسای خداوند يقين يافته ام"
NRSV
"اتحاد من با عيسای خداوند مرا مطمئن می سازد"
TEV
"حال من البته ،به خوبی و کامالً آگاھم ،و از جانب عيسای خداوند سخن می گويم"
JB
اين ،شکل »مـتـعـدی کامـل«  oidaاست که با مفھوم »زمـان حـال« ھمراه با »کـامـــل غـيـــرمسـتـقـيــم
اخـبـــاری« استفاده می شد .معنی تحت الفظی آن می گويد "،من به دانستن ادامه می دھم و يقين داشته و خواھم
داشت ".اين اظھار دو مرتبۀ حقيقت در آيات ۵ب و  ٢٣-٢٢می باشد .درک ايمانداران از چيزھای روحانی،
بر مبنای رابطه آنھا با عيسی بوسيله روح القدس است .آنھا بايد در نوری که دارند زندگی کنند.
 " ھيچ چيز به خودی خود ناپاک نيست" ھمين واقعيت در اعمال  ١٦-٩ :١٠به تصوير کشيده شده است.
چيزھا شرير نيستند؛ مردم اند که شريرند .ھيچ چيز در تمامی خلقت ،به خودی خود شرير نيست )ر.ک .آيه
٢٠؛ مرقس ٢٣-١٨ :٧؛ ١قرن ٢٦-٢۵ :١٠؛  ١تيمو  ۴ :۴و تيطس !(١۵ :١
" اما برای کسی که فکر می کند چيزی ناپاک است ،برای او ناپاک خواھد بود" از لحاظ مفھوم مذھبی اين
به معنی "نجس" بود .ايمانداران بايد اعمال خويش را مطابق وجدان شان بسنجند )م.ک .آيات .(٢٣-٢٢ ،۵
حتی اگر در مورد مبحث يا مسئله يا عملی ،اطالعاتی مغاير با واقعيت دريافت کرده باشند ،بايد متابع نوری که
راھشان را روشن کرده است در برابر خدا سلوک کنند .به عالوه آنھا نبايد ديگران را با مقياس نوری که خود
يافته اند داوری نمايند ،بخصوص در موارد ابھام انگيز ) ر.ک .(١٣ ،١٠ ،۴ ،٣ ،١ :١۴
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" ١۵ :١۴زيرا اگر برادرت بخاطر خوراک آزرده شود" اين جمله »وجـه شـرطــی نـوع اول« می باشد که از
ديدگاه نويسنده يا به منظور کاربرد در متن ،واقعيت انگار شده است .محبت است  -نه حق و حقوق  -که شيوۀ
زندگی ما را تعيين می کند .ھمچنين مسئوليت است که شيوۀ زندگی ما را تعيين می کند ،نه آزادی.
اين قسمت يا مربوط می شود به ) (١شريعت غذايی يھود )ر.ک .الو  (١١يا به ) (٢گوشت قربانی شده
برای بتھا )ر.ک ١ .قرن  .( ١٠-٨آيه  ٢٠اين واقعيت را بسيار روشن بيان می کند.
" تو ديگر از روی محبت رفتار نمی کنی" اغلب به اين موضوع "شريعت آزادی" می گويند ) ر.ک.
يعقوب ٢۵ :١؛  ،(١٢ :٣يا " شريعت ملوکانه" )ر.ک .يعقوب  (٨ :٢يا " قانون مسيح" ) غال  .(٢ :٦در
معاھده جديد ،مسئوليت ھا و رھنمودھا وجود دارند!

NKJV،NASB
NRSV
TEV
JB

"با خوراک خود ،باعث نابودی او که مسيح بخاطرش مرد ،مشو"
"مگذار آنچه می خوری ،باعث نابودی کسی شود که مسيح بخاطرش مرد"
"مگذار خوراکی که می خوری کسی را نابود کند که مسيح بخاطرش مرد"
"يقينا ً تو آزاد نيستی ھر چه را می خواھی بخوری -اگر اين به معنی سقوط کسی
باشد که مسيح بخاطرش مرد"
اين جمله »حال امـــری« می باشد ،ھمراه با »تـکـواژ منفی« که معموال به معنی متوقف ساختن عملی در
حال انجام است .اين يک عبارت بسيار تأکيدی و قوی می باشد .آزادی بعضی مسيحان نبايد باعث ھالکت
مسيحيان ديگر شود! اين به معنی از دست دادن نجات نيست ،بلکه به معنی از دست دادن آرامش ،اطمينان و
خدمت مؤثر است .
کلمه "ھالک" ،واژۀ يونانی  lupeōاست ،که به معنی "باعث حزن و غم و درد شدن" می باشد
)در LXXنيز ھمان است( .پولس اين کلمه را اکثراً در  ٢قرنتيان استفاده می کند )ر.ک۵ ،۴، ٢ :٢ .؛ ١٠ :٦
؛  .(١١ ،٩ ،٨ :٧اگر اين کلمه با عبارت "نابود کردن" ترجمه شود ،شديد تر از اصل آن ترجمه شده است.
منظور اينجا از دست دادن نجات نيست ،بلکه الزام روح القدس است زيرا حريم اعتقادات راسخ شخص ،نقض
شده است .اگر اعمال ايماندار بر مبنی ايمان نباشند ،گناه ھستند )ر.ک .آيه .(٢٣

١٦ :١۴
"مگذاريد در مورد آنچه برای شما نيکو است بد گفته شود"
NASB
" NRSV ،NKJVمگذاريد در مورد خوبی شما ،بد گفته شود"
"مگذاريد آنچه شما نيکو می شماريد بدنام شود"
TEV
"شما نبايد ارزش امتياز خود را کاھش دھيد"
JB
اين جمله »حــال غـيــرمـسـتـقـيـــم امــــری« ھمراه با »تـکـواژ منفی« است که به معنای متوقف ساختن
عملی در حال انجام بوده است .آزادی می تواند به آسانی مبدل به مجوز و مستمسک گردد!
مسيحی قوی به شکلی عمل کند که
"آنچه...نيکو" در اين آيه به اعمال برادر قوی اشاره دارد .اگر يک
ِ
آزادی اش ،تاثير منفی بر ايمانداران ضعيف بگذارد و آنھا را از نظر روحانی آسيب زند ،اين چيز "نيکو"
تبديل به فرصتی برای شرير می گردد!
اين آيه گويا موضوع را از طرز رفتار مسيحيان با يکديگر برگردانيده ،و احتماالً به دغدغه برای بی
ايمانان معطوف می دارد )ر.ک .آيه  ١٨ب(» .فـعـل« از واژۀ " کفر گفتن" ) فرم شفاھی( بر گرفته شده که
معموال به بی ايمانان اطالق می شود.
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ب سخنان
" ١٧ :١۴پادشاھی خدا" اين عبارت ،تنھا کاربرد آن در روميان است .پادشاھی خدا،
عنوان اغل ِ
ِ
عيسی بود .اين امر اکنون به واقعيت پيوسته و در آينده نيز به تمامی انجام خواھد شد )ر.ک .متی .(١٠ :٦
بدن مسيح ،بسيار با ارزش تراز تحقق آزادی ھای شخصی است! به عنوان خاص
زندگی جمعی و
ِ
مشترک ِ
ذيل رجوع نماييد.
عنوان خاص :پادشاھی خدا
در عھد عتيق  YHWHپادشاه اسرائيل تلقی می شد )ر.ک .سمو ٧ :٨؛ مزمور١٦ :١٠؛ ٩-٧ :٢۴؛ ١٠ :٢٩؛
۴ :۴۴؛ ١٨ :٨٩؛ ٣ :٩۵؛ اش ١۵ :۴٣؛  (۴،٦ :۴۴و ماشيح به عنوان پادشاه آرمانی شناخته شده بود )ر.ک.
مزمور  .(٦ :٢با تولد عيسی در بيت لحم ) ۴-٦ق.م (.پادشاھی خدا با نيرو و فديه دادن جديد ،وارد تاريخ بشری
شد )عھد جديد ،ر.ک .ارميا ٣۴-٣١ :٣١؛ حز  .(٣٦-٢٧ :٣٦يحيی تعميد دھنده نزديک بودن پادشاھی را اعالم
کرد )متی  ،٢ :٣مرقس  .(١۵ :١عيسی به روشنی تعليم داد که اين پادشاھی در »او« و آموزه ھايش حاضر بود
)ر.ک .متی  ٢٣ ،١٧ :۴؛ ٣۵ :٩؛  ٧ :١٠؛  ١٢-١١ :١١؛ ٢٨ :١٢؛ ١٩ :١٦؛ مرقس ٣۴ :١٢؛ لوقا  ٩ :١٠و
١١؛  ٢٠ :١١؛ ٣٢-٣١ :١٢؛١٦ :١٦؛ .(٢١ :١٧با اين وجود ،اين پادشاھی شامل آينده نيز ھست )ر.ک:١٦ .
٢٨؛ ١۴ :٢۴؛ ٢٩ :٢٦؛ مرقس ١ :٩؛ لوقا  ٣١ :٢١؛ .(١٨ ،١٦ :٢٢
معمول آموزه
عنوان
در بخش ھای مشابه و ھمنظر در مرقس و لوقا ،عبارت "پادشاھی خدا" را می بينيم .اين
ِ
ِ
ھای عيسی ،در بارۀ حکمرانی فعلی خدا در قلوب بشر است که روزی تمام جھان را در بر می گيرد .اين در دعای
عيسی در متی  ١٠ :٦تجلی پيدا کرده است .متی ،که خطاب به يھوديان نوشته شد ،عبارتی را ترجيح داد که
حاوی نام خدا نبود )پادشاھی آسمان( ،در حاليکه مرقس و لوقا ،که مخاطبانشان غيريھوديان بودند ،ھمان عبارت
معمول و نام الوھيت را استفاده نمودند.
اناجيل ھم نظر« می باشد .اولين و آخرين موعظه عيسی ،و بيشتر امثال او ،به اين
اين عبارتی بسيار مھم در »
ِ
موضوع پرداخته اند .اين به حکمرانی کنونی خدا در قلب بشر اشاره دارد! جای تعجب است که يوحنا صرفا ً
دوبار از اين عبارت استفاده می کند )در امثال عيسی ھرگز ديده نمی شود( .در انجيل يوحنا " ،حيات جاودان" يک
عبارت کليدی و استعاری می باشد.
آمدن ماشيح خدا کار دارد –
اين تنش در اثر دو بار آمدن عيسی ،ايجاد شده است .عھدعتيق صرفا ً با يکبار
ِ
آمدن با لشکرکشی ،داوری و جالل – اما عھد جديد نشان می دھد که »او« دفعه اول بعنوان »خادم رنج کشيده ِ«
در اشعيا  ،۵٣و پادشاه متواضع در زکريا  ٩ :٩آمد .دو دورۀ يھودی ،يعنی دورۀ شرارت و دورۀ جدي ِد عدالت،
برای مدتی ھمزمان ھستند .عيسی ھم اکنون در قلب ايمانداران حکمرانی می کند ،اما يک روز بر تمامی خلقت
حاکم خواھد بود .او ھمانطور که در عھد عتيق پيشگويی شده بود ،خواھد آمد! ايمانداران در مرحله ای از
پادشاھی خدا زندگی ميکنند که ھم اکنون برقرار شده است ،و درعين حال ھنوز بايد به حد کمال برسد.
)ر.ک».چگونه کتاب مقدس را درست درک کنيم« نوشته »گــُردن دی .فی« و »داگالس استوارت« صفحات
.(١٣۴-١٣١
" بلکه پارسايی و آرامش و شادی در روح القدس" روح القدس است که اين صفات را به يکايک
ايمانداران و جامعه ايمانداران می بخشد .اينھا مشخصات درونی و بيرونی خانواده خدا است.
کلمه "پارسايی" را پولس درينجا به معنای اختصاصی استفاده کرده است .عنوان خاص در  ١٧ :١را
ببينيد .معموالً برای او به منزلۀ نيکويی مطلق است که به کسی نسبت داده شده باشد  -يک اعالم قانونی
)حقوقی( بوسيله خدا ،در مورد بخشودگی و جايگاه ايماندار در مسيح )ر.ک٣١-٢١ :٣ .؛  .(۴انسان ھای
گناھکار نه تنھا پارسا شمرده می شوند ،بلکه قصد آنست که پارسا گردند .اين ھم يک ھديه و ھم يک ھدف
است » -اخباری« و »امــــری« ،يک جايگاه کنونی و يک نردبان برای ارتقاء ،يک عمل از روی ايمان و
يک زندگی از روی ايمان! عنوان خاص در  ۴ :٦را ببينيد.
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 ١٨ :١۴ايماندارانی که خودشان آزادی ھاشان را به خاطر ايمانداران ضعيف تر محدود می سازند ،اين
خدمت را به شخص مسيح می کنند .محبت خود را ازين بيشتر نمی توانيم به مسيح نشان دھيم که به آنانی که
او بخاطرشان ُمرد ،محبت و توجه و حمايت نماييم.
" مورد تأييد مردم است" اين می تواند نوعی تأکيد باشد که محبت مسيحی نسبت به ديگران ،می تواند
درھای خدمت و شھادت را به روی جامعۀ بی ايمان باز نمايد )ر.ک .آيه ١٦؛ ٢قرن ٢١ :٨؛ ١پطر.(١٢ :٢
نحوه رفتار ما با يکديگر در جامعه ايمانداران ،شھادتی پرقدرت است که می تواند مثبت يا منفی باشد.
" ١٩ :١۴پس بياييد در پی آن چيزھايی باشيم" واژه  diōkōاصطالحی است از عھد عتيق که در »ترجمه
ھفتاد« و نوشته ھای پولس بسيار آمده است ،و به معنی "مشتاقانه دنبال کردن" يا "کوشش جدی برای کسب"
می باشد .پولس اين کلمه را در روم  ٣١ ،٣٠ :٩؛  ١٣ :١٢و در اينجا نيز به معنای"پويايی" استفاده می کند.
اما در  ١۴ :١٢اين کلمه را برای کسانی بکار می برد که به ايمانداران جفا می رسانند ) ر.ک١ .قرن ١٢ :۴؛
حتی خود او ٩ :١۵ ،؛  ٢قرن ٩ :۴؛ غال  ٢٣ ،١٣ :١؛ فيليپيان .(٦ :٣
اين جمله يا »حــال مـتـعـــدی اخـبــــاری« )نسخه ھای خطی א  (L & P ،G ،F ،B ، A ،يا »حــال
اخــبــاری الـتــزامی« )نسخه ھای خطی  (D ،Cمی باشد که در »وجـــه امــــری« استفاده شده استUSB4 .
»وجــه الـتــزامـــی« را در متن دارد ولی آنرا در رتبه ") "Dبه سختی( درجه بندی می کند.
توجه داشته باشيد مسيحيان بايد راستای اھداف ذيل بکوشند:
 .١مھمان نوازی١٣ :١٢ ،
 .٢آنچه باعث آرامی و بنای يکديگر است١٩ :١۴ ،
 .٣محبت ١ ،قرن ١ :١۴
 .۴شبيه مسيح بودن ،فيليپيان  ١٢ :٣و ١۴
 .۵آنچه برای يکديگر و ھمه مردم نيکوست ١ ،تسا ١۵ :۵
 .٦پارسايی ،زندگی خداپسندانه ،ايمان ،محبت ،پايداری و ماليمت ١ ،تيمو ١١ :٦
 .٧پارسايی ،ايمان ،محبت و صلح ،با کسانی که خدا را از قلبی پاک می خوانند ٢ ،تيمو ٢٢ :٢
" موجب صلح و بنا شدن يکديگر" اين بايد ھدف ايمانداران در ھمه چيز باشد )ر.ک .مزمور ١۴ :٣۴؛
عبر  .(١۴ :١٢آزادی شخصی فرد و درکی که از الھيات دارد ،بايد منتھی به ثبات کليسا و رشد بدن مسيح
گردد )ر.ک٢ :١۵ .؛ ١قرن ١٢ :٦؛ ٢٦ :١۴؛ افس  .(١٢ :۴عنوان خاص "تقويت" در  ٢ :١۵را ببينيد.
 " ٢٠ :١۴کار خدا را برای خوراک خراب مکن" اين جمله »حــال مـتـعــدی امــری« است  -ھمراه با حرف
فـعـل مـرکـب و
اضافه منفی ،که معموال به معنای متوقف ساختن عملی در حال انجام می باشد .فعل آن،
ِ
تأکيدی می باشد ) ،(kata+luōو تنھا سه بار در نوشته ھای پولس آمده است )ر.ک ٢ .قرن  ١ :۵برای
"مرگ" و غال  ١٨ :٢به معنايی که درين آيه است" :از ميان بردن"( .آرايه ادبی بين "بنا کردن" در آيه ،١٩
و اين کلمه ھست .معنی تحت اللفظی کلمۀ آخر "متالشی ساختن" است .ھردوی آنھا استعاره ھايی در ارتباط
با ساختمان ھستند.
مقصود از "کار خدا" در اين چارچوب چيست؟ نمی تواند اشاره به بلوغ روحانی باشد ،بلکه منظور فعاليت
روح خدا در زندگی ايماندار "ضعيف" است .در ھيچ کجای اين متن يا در  ١قرن  ،١٠- ٨پولس نگفته است
که يک گروه بايد به گروه ديگر کمکی نمايد تا آنھا به شکل گروه اول درآيند يا تغيير يابند!
" ھمۀ چيزھا در واقع پاک ھستند" به يادداشت ھای آيه  ١۴مراجعه کنيد.
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"اما برای کسی که می خورد و باعث رنجش می شود ،شرارت محسوب می شوند"
NASB
"اما برای کسی که با خوردن آزرده می سازد ،اين شرارت است"
NKJV
"اما خطا است که بخاطر آنچه می خوری باعث سقوط ديگران شوی"
NRSV
"اما خوردن ھر چيز که باعث سقوط شخص ديگری درگناه شود خطا است"
TEV
"اما شرارت خواھد بود اگر با خوردن آن باعث شوی کسی گمراه شود"
JB
اين آيه ،حقيقت محوری اين باب می باشد ) ر.ک ١ .قرن٢٦-٢۵ :١٠؛ تيطس .(١۵ :١
در اينجا موضوع گوشتی است که تقديمی بتھا می کردند ) ر.ک ١ .قرن  .(١٠-٨اين گوشت ،نيک يا شرير
نيست ،اما اگر يک برادر ضعيف که فکر می کند چنين کاری نامناسب است ،به بيند مسيحی ديگر آن را می
خورد و خودش ھم از آن بخورد ،آنچه از نظر اخالقی خنثی است تبديل به شرارت می گردد زيرا درک
شخصی او از اراده خدا را بی حرمت ساخته است.
اکثر ترجمه ھای انگليسی اين عبارت را به "برادر بزرگتر" مرتبط می دانند که از غذا خوردن شان،
برادر ضعيف تر تأثير می پذيرد .ترجمه کاتوليکی » ترجمه جديد کتاب مقدس آمريکايی « گزينه ديگر را
ارائه می کند و اين عبارت را به "برادر ضعيف تر" مرتبط می سازد زيرا اين جمله را چنين ترجمه می کند:
"برای شخص خطا است بخورد ،اگر آن خوراک وجدانش را آزرده می سازد ".در متن گزينۀ اول به نظر
بھتر می آيد ،اما اين ابھام شايد عمدی و در اشاره به ھر دو باشد  -مانند آيات .٢٣-٢٢
الھياتی "پرھيز کامل"
 ٢١ :١۴خطاب به " برادران بزرگتر" است .اين تنھا مبنا در کتاب مقدس برای عقيدۀ
ِ
از غذاھا يا نوشيدنی ھای خاص می باشد .مسيحيان قوی بايد در محبت بخاطر برادران و خواھران خود و
حق جويان راستين )افراد نجات نيافته( خود را محدود سازند .بسياری از جنبه ھای محدود ساختن خود ،از
لحاظ فرھنگی  ،منطقه ای و /يا فرقه مذھبی می باشد.
اين دو »گــذشـتــه غيـرمـعـيــن مـتـعـدی مـصــدری« بھمراه »تـکـــواژ مـنـفــی« ھستند که معنی ضمنی
آنھا "ھرگز کاری را شروع مکن" بود .بعضی مفسرين معتقدند اين »گذشته ھای غيـرمـعـيــن« تنھا در موارد
خاصی کاربرد دارند )ر.ک ١ .قرن  .(١٠-٨مسلما ً خوردن و نوشيدن را نمی توان ممنوع ساخت.
٢٢ :١۴
" NASBايمانی که داری را بعنوان اعتقاد راسخ خود در برابر خدا داشته باش .خوشابحال کسی که در
آنچه روا می داند ،خود را محکوم نمی سازد" .
" NKJVآيا ايمان داری؟ آن را برای خودت نسبت به خدا داشته باش .خوشابحال کسی که درآنچه روا می
داند خود را محکوم نمی سازد".
" NRSVايمانی را که داری ،بعنوان اعتقاد راسخ ات در مقابل خدا نگھدار .خوشابحال کسانی که به خاطر
آنچه روا می دانند ،دليلی برای محکوم ساختن خود ندارند".
"پس آنچه درين مورد به آن اعتقاد داری را بين خودت و خدا حفظ کن .خوشابحال کسانی که
TEV
احساس گناه نمی کنند وقتی کاری انجام می دھند که مطابق قضاوتشان درست است".
"اعتقاد خود را حفظ کن ،آن چنانکه بين تو و خدا باشد – و کسی را خوشبخت بدان که می تواند
JB
تصميم خود را بگيرد ،بدون اينکه برخالف وجدانش عمل کند".
اين تأييد مجدد است که ايماندار بايد طبق وجدان خود ،که با ھدايت روح القدس و مطلع از کتاب مقدس
است ،زندگی کند )ر.ک .آيه  .(۵او بايد در نوری که دارد گام بردارد ،اما نه به شکلی که نسبت به باورھای
ديگر ايمانداران ،بد رفتاری کند .آيه  ٢٢به " برادر بزرگتر" مربوط می شود ،در حاليکه آيه  ٢٣به " برادر
کوچکتر" اشاره دارد.
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آيه  ٢٢با تفاوتی در نسخه خطی شروع می گردد .اين می تواند يک سوال باشد ) (NKJVيا يک اظھار
) TEV, NRSV, NASBو (JB
" روا می داند" عنوان خاص در  ١٨ :٢را ببينيد.
 " ٢٣ :١۴اما کسی که شک دارد" اين جمله »حــال وصـفـــی انـعــکاســـی« است .اين عبارت به مسيحيانی
که بيش از حد حساس و محتاط ھستند در آيه  ٣اشاره می کند.
 "محکوم می شود" اين جمله »وجـه اخـبـاری غـيــرمـسـتـقـيــم کـامـــل« می باشد از  ،kata + krinōبه
معنی )" (١در مقابله ،وجھه مقصر يافتن" )ر.ک ».واژه نامه تحليلی يونانی ويرايش شده« »ھارولد کی.
ت پس از فتوی" )ر.ک .روم ١٨ ،١٦ :۵؛١ :٨
مولتون«،صفحه  (٢١٦يا ) " (٢نه محکوميت ،بلکه مجازا ِ
]ر.ک ».واژه ھای انجيل يونانی« ،نوشته مولتون و ميليگان ،صفحه  .([٣٢٨منظور درينجا نقض و ھتک
حرمت وجدان خود و دردمندی ناشی از الزام روح القدس است.
" اگر بخورد" اين »جمله شرطی نوع سوم« است.
" و آنچه از روی ايمان نيست گناه است" در قسمت ھای کتاب مقدس با تفسيرھای مختلف ،گناه نقض
وجدان خود ما محسوب می شود ،نه نقض قانون .ما بايد در نوری که داريم گام برداريم – ھمواره بايد پذيرای
نور بيشتر از کتاب مقدس و روح القدس باشيم.
اعمال ايمانداران بايد تابع درک آنھا از ارادۀ خدا باشد .اين امکان وجود دارد که ايمانداران بالغ ،نظرات
مختلفی در مورد مسائل ناروشن کتاب مقدسی داشته باشند و با اينوجود ھر دو در اراده خدا باشند.
 بعضی نسخه ھای يونانی قسمت ستايش  ٢٧-٢۵ :١٦را در پايان باب  ١۴دارند .بعضی از متون اين
قسمت را در ھر دو جا دارند .يک نسخۀ پاپيروس  ، P46،اين ستايش را در پايان باب  ١۵قرار داده است .در
متون يونانی سنتی کتاب روميان ،اين ستايش در شش جای مختلف آمده است .برای کنکاش کامل اين بحث به
اين کتاب مراجعه کنيد » ،تفسير متنی عھد جديد يونانی« اثر بروس ام .متزگر ،چاپ »انجمن ھای متحد کتاب
مقدس« صفحات .۵٣٦ -۵٣٣
اين خالصه کوتاھی از تئوری ھا می باشد» (١) :اوريجن« گفته است که پيرو يک بدعت اوليه در روم به
نام » مارسيون« ،دو باب آخر روميان را حذف کرده بود .اين قيد "ستايش" در باب  ١۴را توجيه می نمايد؛
) (٢علمای ديگر فکر می کنند پولس يک شکل از رساله روميان را برای فرستادن به روم نوشت  -بابھای -١
 ١۴را  -و بعد اين نياز را ديد که ھمان نامه را به افسس بفرستد  -بابھای  .١٦-١ليست طوالنی درودھای
شخصی ) باب  ( ١٦حاکی از افسس است نه روم ) (٣درود ھای باب  ١٦برای ايماندارانی بود که در راه روم
بودند ،زيرا آکيال و پرسکال در افسس بودند و بازگشت آنھا به روم در ھيچ جا ثبت نشده است؛ و ) (۴قسمت
ستايش از ابتدا در اين رساله وجود نداشت و بعدھا بوسيله کاتبان به منظور عبادت در پرستش ھای عمومی به
آن اضافه شد.
نوشتۀ ام .آر .وينسنت ،در کتاب او بررسی واژه گان ،جلد  ،٢جالب است.
"در مقابل اين تئوری ھا ،حقيقت غيرقابل انکار اين است که نسخه ھای خطی موجود و شناخته
شدۀ پولس )حدود سيصد عدد( و تمامی نسخه ھای خطی جمع آوری شده تا اين مقطع ،به شمول
تمامی مھم ترين آنھا ،ھمين بابھا را با ھمين ارتباط و ترتيب قبلی ارائه می کنند ،بجز قسمت
ستايش")صفحه (٧۵٠
301

ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
ب راھنمای تفسير ميباشد ،به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می باشيد.
اين کتا ِ
ھر يک از ما بايد در نوری که دارد ،گام بردارد .در امر تفسير ،شما ،کتاب مقدس وروح القدس اولويت
داريد .نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
 .١برادر کوچکتر را تعريف کنيد .آيا منظور پولس اينست که آنھا نابالغ ھستند؟
 .٢آزادی مسيحی چگونه با مسئوليت مسيحی ارتباط پيدا می کند؟
 .٣آيا ھمه چيز در طبيعت "پاک" يا از نظر اخالقی خنثی است؟ )آيات (٢٠ ،١۴
 .۴چرا موضوع غذا در قرنتس اينقدر مھم بود ) ر.ک١ .قرن  (١٠ ،٨بياد بياوريد که پولس روميان را
از قرنتس نوشت.
 .۵رابطه بين آگاھی و دانش ،آزادی ،و محبت را در اين باب توضيح دھيد.
 .٦ما در کليسا پايه مشارکت را بر چه چيزی بايد بگذاريم؟
 .٧ما تصميمات و گزينه ھای فردی و اعمالمان را بايد بر چه اساسی بگذاريم؟
 .٨اعمال ما چه تأثيری بر ديگران می گذارد؟ اين چه چيز را از ما طلب می کند؟
 .٩ما اصول اخالق مسيحی صحيح را چگونه تعيين می کنيم؟
 .١٠آيا ممکن است که مسيحيان بالغ با ھم اختالف نظر داشته باشند و خدا ھردوی آنھا را بپذيرد؟
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رومـيـــان فـصــــل ١۵
تـقـســيـم بنـدی پـاراگـراف ھـا در تـرجـمـه ھـای جـديـد
UBS۴

NKJV

NRSV

TEV

JB

اطرافيانتان را خشنود
کنيد نه خود را

بارھای ديگران را حمل
کنيد

قوی بايد ضعيف را
تحمل کند

ديگران را خشنود کنيد نه
خود را

)(١۵:٦ -١۴:٢٢

٦-١ :١۵

٦-١ :١۵

٦-١ :١۵

٦-١ :١۵

انجيل يکسان برای
يھوديان و امتھا

خدا را با ھم جالل دھيم

١٣-٧ :١۵

١٣-٧ :١۵

١٣-٧ :١۵

انجيل برای امتھا

درخواستی برای
اتحاد

١٢-٧ :١۵

١٢-٧ :١۵

١٣ :١۵

١٣ :١۵

ماموريت بشارتی
پولس

از اورشليم به ايليريکوم

يادداشت ھای شخصی

دليل پولس برای اينگونه
شھامت در نوشتن

سخن آخر

٢١-١۴ :١۵

٢١-١۴ :١۵

٢١-١۴ :١۵

٢١-١۴ :١۵
٢١-١٧ :١۵

٢١-١٧ :١۵

نقشه پولس برای آمدن
به روم

نقشه برای آمدن به روم

٢٩-٢٢ :١۵

٣٣-٢٢ :١۵

٣٣-٣٠ :١۵

نقشه پولس برای آمدن به
روم

نقشه پولس

٢٩-٢٢ :١۵

٢٩-٢٢ :١۵

٢٩-٢٢ :١۵

٣٣-٣٠ :١۵

٣٣-٣٠ :١۵

٣٣-٣٠ :١۵

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحه  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب راھنمای تفسير ميباشد ،به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می باشيد.
اين کتا ِ
ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است ،گام برداريم .در امر تفسير ،شما ،کتاب مقدس و روح
القدس اولويت داريد .نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص نماييد .تقسيماتی را که از موضوع ھا
انجام داده ايد با پنج ترجمه فوق مقايسه کنيد .پاراگراف بندی از الھام نيست ،اما برای درک مقصود نويسنده
اصلی ،کليدی است و کار تفسير درينجاست .ھر پاراگراف ،يک موضوع و مطلقا ً يک موضوع دارد.
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
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 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
مفاھيم استنباط شده در متن روميان ١٣-١
الف .بحث آزادی مسيحی و مسئوليت از باب  ،١۴در  ١٣-١ :١۵ادامه پيدا می کند.
ب .تمام بحث  ١٣ :١۵ -١ :١۴را می توان با تقسيم بندی کلی ذيل ارايه داد:
 .١ھمديگر را بپذيريد زيرا خدا ما را در مسيح پذيرفته است ) ر.ک١ :١۴ .و٣؛ (٧ :١۵
 .٢يکديگر را داوری نکنيد زيرا مسيح سرور و داور ما است )ر.ک(١٢-٣ :١۴ .
 .٣محبت از آزادی شخصی مھم تر می باشد )ر.ک(٢٣-١٣ :١۴ .
 .۴از نمونه مسيح پيروی کنيد و از حق خود بخاطر تقويت و نيکويی ديگران بگذريد ) ر.ک:١۵ .
١٣-١
پ ٦-۵ :١۵ .نشانگر ھدف سه گانه تمامی متن  ١۵:١٣ - ١ :١۴می باشد
 .١با يکديگر در ھماھنگی زندگی کنيد
 . ٢طبق نمونه مسيح زندگی کنيد
ً
 .٣يکدل و يک زبان ،خدا را متحدا ستايش کنيد
ت .ھمين تنش بين آزادی شخصی و مسئوليت مشترک در  ١قرن  ١٠- ٨بررسی شده است.
مطـا لـعـه واژگان و عـبــارات
متن ) NASBبه روز شده( ٦-١ :١۵
 ١حاال ما که قوی ھستيم بايد ضعف ھای کسانی را که قوی نيستند متحمل شويم و صرفا ً خود را خشنود
نسازيم ٢ .ھريک از ما بايد ھمسايه خود را خشنود سازد ،در آنچه برای او نيکو باشد و باعث تقويت او
شود ٣ .زيرا حتی مسيح در پی خشنودی خود نبود ،بلکه چنانکه نوشته شده است"،توھين ھای توھين
کنندگان به تو ،بر من فرو افتاد ۴ «".زيرا ھرآنچه که در گذشته نوشته شده است ،برای تعليم ما بوده  ،تا با
پايداری و آن دلگرمی که کتاب مقدس می بخشد ،اميد داشته باشيم ۵ .حاال باشد که خدايی که پايداری و
دلگرمی می بخشد ،به شما عطا کند تا با يکديگر ھمفکر باشيد – در پيروی از مسيح عيسی ٦ ،بطوريکه با
يکدلی و با يک صدا خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح را جالل دھيد.
١ :١۵
NASB

NKJV
NRSV
TEV

JB

"حاال ما که قوی ھستيم بايد ضعفھای کسانی را که قوی نيستند متحمل شويم"
"پس ما که قوی ھستيم بايد سستی ھای کسانی را که ضعيفند متحمل شويم"
"ما که قوی ھستيم بايد ناتوانی افراد ضعيف را تحمل کنيم"
"ما که در ايمان قوی ھستيم بايد به ضعيفان کمک کنيم تا بارھای خود را حمل کنند"
"ما که قوی ھستيم وظيفه داريم ترديد ھای ضعيف را تحمل کنيم"
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در اينجا دو »مـصــدر حــال« بشکل »امـــری« استفاده شده اند .ذکر قوی و ضعيف نشان می دھد باب ١۵
بحثی را که در باب  ١ :١۴شروع شده بود ادامه می دھد .به نظر می رسد اين آيه تنش داخلی کليسای روم،
و ھمه کليساھا را ،در مواردی نشان می دھد که کتاب مقدس صريحا ً مشخص نکرده است مسيحيان چگونه بايد
عمل کنند .پولس مجدداً خود را جزو گروه "قوی" معرفی می کند.
زبان امروزی اگر برچسب "قوی" و "ضعيف" به اين دو ديدگاه نسبت دھيم،
به نظر خوانندگان انگليسی
ِ
به اين دو گروه لطمه زده ايم و پيش قضاوتی نامعقول انجام داده ايم .منظور پولس چنين نبود .گروه "قوی"
اشاره به کسانی بود که از قيود يا زندگی خشک مذھبی آزاد شده بودند .رابطۀ آنھا با خدا مشروط به انجام
فرايض خاص يا اجتناب از مناھی مذھبی مشخصی نيست و به اين خاطر نامستحکم نمی باشد .آن گروه ديگر
نيز اشخاصی کامال مسيحی ،و کامال پذيرفته شده ،و کامال متعھد بودند .اما ايمان خود را از ديدگاه عقايد
مذھبی که در گذشته داشتند درک می کردند .ايمانداران يھودی تمايل داشتند فرايض و سنت ھای يھودی
»معاھدۀ قديم« را حفظ کنند .و نوکيشان غيريھودی نيز تمايل داشتند بعضی از عقايد و فرايض مذھبی )بت
پرستی( گذشته خود را حفظ نمايند .اما توجه کنيد که پولس اين ذھنيت را در بين ايمانداران "گناه" نمی نامد.
تنھا زمانی که آنھا عملی خالف وجدانشان انجام دھند ،آن کار گناه محسوب می شود )ر.ک .آيه .(٢٣
واژۀ " ضعيف" ) ،adunatesبدون قوت ،ر.ک .روم  (٣ :٨متفاوت است با  astheneōدر ١،٢١ :١۴
)ر.ک ١ .قرن ١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ :٨؛  ،(٢٢ :٩که معنای آن ھم »بدون قوت« است.
اين متن تلويحا ً می گويد که مسيحيان نبايد با اکراه مسيحيان ديگر را تحمل کنند بلکه بايد با محبت به
يکديگر "کمک" کنند و با يکديگر "کار کنند" .کلمه " تحمل  /حمل" در مورد "حمل صليب" توسط عيسی
در يوحنا  ١٧ :١٩و لوقا  ٢٧ :١۴استفاده شده است .پولس از تنش ھا و بحران ھايی که بين افراد مذھبی می
توانند رخ دھند آگاه بود .استاد او غماالئيل ،عالِم يھودی از مدرسه روشنفکر و معتدل »ھيلـِـل« بود.
ال مـتــعــدی امــری« می باشد ،ھمراه با »تکواژ منفی«
" و صرفا ً خود را خشنود نسازيم" اين جمله »حــ ِ
که معموال به معنای متوقف کردن عملی در حال انجام می باشد .صرفا ً به خود انديشيدن و خود محوری،
علنی بالغ نبودن است ؛ پيروی از نمونۀ مسيح )ر.ک .آيه ٣؛ فيل  (١١-١ :٢نشانۀ بلوغ است .می
نشانۀ
ِ
خواھم بار ديگر خاطر نشان کنم روی سخن در اين جا به افرا ِد قوی بوده است )ر.ک،٢١، ١٦ ،١۴ ،١ :١۴ .
 .(٢٧منظور اين نيست که کليه مسئوليت حفظ مشارکت به عھده آنھا می باشد .افراد ضعيف در ٢٠ ،٣ :١۴
 ٢٣،؛  ٧ ،٦-۵ :١۵مورد خطاب قرار گرفته اند.
 " ٢ :١۵ھرکدام از ما بايد ھمسايه خود را خشنود سازد" "ھمسايه" در اينجا به معنی ھم ايما ِن مسيحی
بکار رفته است .منظور اين نيست که شخص در مورد اعتقادات و باورھای خود سازش کند ،بلکه نبايد
پسندھای شخصی و نظرات خود را در مواردی ]که در کتاب مقدس تصريح نشده اند[ به ديگران تحميل کند.
اتحاد و رشد بدن مسيح از ھمه چيز مھم تر است ،نه آزادی شخصی )ر.ک ١ .قرن  ٢٣-١٩ :٩؛ -٢۴ :١٠
٣٣؛ افس .(١٦-۴:١

NASB
NKJV
NRSV
TEV
JB

" باعث تقويت او"
"رھنمون به تقويت"
"برای ھدف نيکوی بنا کردن ھمسايه"
"به منظور بنا کردن آنھا در ايمان"
"به آنھا کمک کنند تا مسيحيان قوی تری گردند"
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اين تم و مضمون اصلی باب  ١۴می باشد ) ر.ک .(١٦،١٩ :١۴ .به عالوه ،يکی از محک ھا و آزمايش
ھا برای عطايای روحانی است که در  ١قرن  ٢٦ :١۴ ، ٧ :١٢ ، ٢٣: ١٠و افس  ٢٩ :۴ذکر شده است.
ايماندار قوی تر می باشد که با محبت و به منظور ياری دوستان مسيحی خود
در اين چارچوب ،اشاره به
ِ
در رشد ايمانشان ،آزادی خود را محدود می سازد .جلد دوم تفسير کتاب مقدس جروم تأليف »جوزف آ.
فيتزماير« و »ريموند ای .براون«  ،تفسير جالبی از اين آيه دارد.
شخصی ھمسايۀ
"اين عبارت اغلب به معنای » تقويت او « )ھمسايه( تلقی می شود ،و به رشد
ِ
مسيحی فرد اشاره می کند .اما با توجه به اينکه پولس اغلب ساختمان را بعنوان استعاره در نامه
ِ
ھايش به معنای جمعی و اشتراکی استفاده می کند ،اين عبارت بدون شک در اينجا مفھوم اجتماعی و
جمعی نيز دارد )ر.ک ١ .قرن  ١٢ :١۴؛ افس ١٢ :۴؛ روم ) "(١٩ :١۴صفحه .(٣٢٨
عنوان خاص :تـقـويــت
کلمه  oikodomeōو شکل ھای ديگر آن را پولس اغلب استفاده می نمود .معنی تحت الفظی آن "ساختن
يک خانه" است )ر.ک .متی  ،(٢۴ :٧اما بعداً بطور استعاره دراين موارد استفاده می شد:
 .١بدن مسيح که ھمان کليسا است ١ ،قرن ٩ :٣؛ افس ٢١ :٢؛ ١٦ :۴؛
 .٢بنا کردن
الف .برادران ضعيف ،روم ١ :١۵
ب .ھمسايگان ،روم ٢ :١۵
پ .يکديگر ،افس  ٢٩ :۴؛  ١تسا ١١ :۵
ت .مقدسين جھت خدمت ،افس ١١ :۴
 .٣ما بدينوسيله بنا يا تقويت می کنيم:
الف .محبت ١ ،قرن ١ :٨؛ افس ١٦ :۴
ب .محدودکردن آزادی ھای شخصی ١ ،قرن ٢۴-٢٣ :١٠
پ .اجتناب از حدث و گمان در مورد ديگران ١ ،تيمو۴ :١
ت .محدود کردن سخنگويان در جلسات پرستشی )سرايندگان ،معلمين ،انبيا ،سخن گويان به زبانھا ،و
مفسرين زبان ھا( ١ ،قرن ١٢ ،۴-٣ :١۴
 .۴ھمه چيز بايد باعث تقويت شود
الف .اقتدار پولس ٢ ،قرن ١٢:١٩ ، ٨ :١٠؛ ١٠ :١٣
ب .خالصه گفتار در روم  ١٩ :١۴و  ١قرن٢٦ :١۴
 " ٣ :١۵زيرا حتی مسيح" مسيح نمونه و الگوی ما است .در اين قسمتھا بر اين حقيقت تاکيد شده است  :آيه
۵؛ فيل ١١-١ :٢؛  ١پطر٢١ :٢؛  ١يوحنا .١٦ :٣
 " نوشته شده است" اين جمله »حــال غـيـــر مـسـتـقـيـم اخـبـــاری« است که استعاره ای از کتب عھد
عتيق می باشد .نقل قول فوق از مزمور  ٩ :٦٩و  ٧است .با اشاره به نمونه مسيح )در پی خشنودی خود نبود،
ر.ک .فيل  (٨-۵ :٢در کنار نقل قول از عھدعتيق ،پولس از دو تا از مھمترين مراجع اقتدار کليسای اوليه
روميان« نيومن و نيدا ،صفحه .(٢٧١
استفاده می کند )ر.ک» .کتاب راھنمای مترجم در مورد نامه پولس به
ِ
عاری بودن مسيح از نفس پرستی – زمانی که گناھان تمام جھان را متحمل می شد  -نمونۀ ماست )ر.ک١ .
يوحنا .(٣:١٦
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" ۴ :١۵زيرا ھرآنچه که در گذشته نوشته شده است ،برای تعليم ما بوده" عھد عتيق ،برای ايمانداران عھد
جديد نيز نوشته شده است )ر.ک .روم  ٢۴-٢٣ :۴؛  ١۵:۴؛  ١قرن  ٩:١٠؛  .(١٠:٦،١١اين کتب برای
ايمانداران معاھدۀ جديد مطرح و مربوط ھستند )ر.ک ٢ .تيمو  ٢:١۵؛  .(١٧-٣:١٦يک تداوم و درعين حال
ِ
يک گسست ميان عھد جديد وعھد عتيق وجود دارد.
 " تا با پايداری و آن دلگرمی که کتاب مقدس می بخشد" توجه کنيد چگونه حقايق کالم خدا و شيوه
زندگی که ايمانداران در اثر آن اختيار کرده اند ،با ھم ادغام شده اند .ايمان و عمل به يکديگر متصل ھستند
)ر.ک .آيه  .(۵نتيجه آنھا اطمينان در زندگی ،در مرگ و در اميد بازگشت مسيح است که وعده داده شده است.
" اميد داشته باشيم" اين جمله »حــال مـتـعـــدی الـتــزامــی« است و می گويد اميد ما به اعمالی وابسته
می باشد که پيشتر در آيه  ۴ذکر شد .در عھد جديد منظور از "اميد" ،اغلب »بازگشت ثانوی« است که با فرا
رسيدن آن نجات ما کامل خواھد گرديد )ر.ک .روم  ١ ، ٨:٣٠يوحنا  .(٣:٢اين واژۀ يونانی ،بر خالف واژۀ
انگليسی ،ترديد را نمی رساند .بازگشت ثانوی ،رويدادی قطعی است اما زمان آن نامعلوم است.
رسيدن
پولس اين کلمه ]اميد[ را اغلب به چند معنی مختلف ولی مرتبط ،استفاده می کند .اغلب ،به مراد
ِ
ايمان مسيحی را می رساند .برای بيان آن می توان جالل ،حيات جاودان ،نجات نھايی ،بازگشت ثانوی وغيره
ِ
رسيدن ايمان ،قطعی است اما زمان آن آينده و نامعلوم است .واژه "اميد" را اغلب به
مراد
به
.
نمود
عنوان
را
ِ
"ايمان" و "محبت" ارتباط می دھند )ر.ک ١ .قرن  ١٣ :١٣؛  ١تسا  ١:٣؛  ٢تسا  .(٢:١٦فھرست برخی از
کاربردھای پولس از اين کلمه در ذيل می باشد:
 .١بازگشت ثانوی مسيح ،غال  ۵ :۵؛ افس  ١٨ :١؛  ، ۴ :۴تيطس ١٣ :٢
 .٢عيسی اميد ما است ١ ،تيمو١ :١
 .٣توکل به انجيل ،کولس ٢٣ :١
 .۴نجات نھايی ،کولس  ۵ :١؛ ١تسا  ١٣:۴؛ ٨ :۵
 .۵جالل خدا ،روم  ٢ ،٢ :۵قرن ١٢ :٣؛ کولس ٢٧ :١
 .٦اطمينان نجات ١ ،تسا ٨ : ۵
 .٧حيات جاودان ،تيطس  ٢ :١؛ ٧ :٣
 .٨فديه ھمه مخلوقات ،روم ٢٠ :٨
 .٩ايمان ،روم ۴ :١۵ ، ٢۵ -٢٣ :٨
 .١٠عنوان خدا ،روم ١٣ :١۵
 .١١آرزوی پولس برای ايمانداران ٢ ،قرن ٧ :١
نادر »گــذشـتــه غـيــرمعـيــن
" ۵ :١۵باشد که خدايی که ...به شما عطا کند" اين عبارت ،يک مورد
ِ
مـتـعــدی تـمـنـايـــی« است ،که يک آرزو يا دعا را ابراز می نمايد .دعای پولس ،آيات  ٦-۵دو درخواست
دارد ) (١تا ھمفکر باشند )ر.ک١٦ :١٢ .؛  ٢قرن ١٣:١١؛ فيل  (٢ :٢و ) (٢تا ھمصدا در شکرگذاری باشند
)ر.ک.(٩ ،٧ ،٦ .
" خدايی که پايداری و دلگرمی می بخشد" اين تقريبا يک عنوان توصيفی خدا می باشد ) ر.ک١٣ :١۵ .
؛ ١قرن  .(٣ :١اين صفات مشخصۀ خدا از طريق کتاب مقدس نصيب ايمانداران می شود )ر.ک .آيه  .(۴به
اين »عنوان خاص« رجوع نماييد :نياز به پايداری در .٢۵ :٨
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کامل الوھيت درعھد جديد می باشد )ر.ک ٢ .قرن
عنوان
 " ٦ :١۵خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح" اين
ِ
ِ
 ٣ :١؛ افس ٣ :١؛ ١پطر .(٣ :١اين خدا ،خدايی نيست که وجودش از لحاظ فلسفی ضرورت داشته باشد ،بلکه
خدای مکاشفه است .به اين دو عنوان خدا در دعای پولس در آيات  ٦-۵توجه کنيد ) (١خدای پايداری و
دلگرمی؛ و ) (٢خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح .قسمت »عنوان خاص« :نياز به پايداری در  ٢۵ :٨و پدر
در  ٧ :١را ببينيد.
متن ) NASBبه روز شده( ١٣-٧ :١۵
 ٧بنابراين ،يکديگر را بپذيريد ،چنانکه مسيح نيز ما را برای جالل خدا پذيرفت .زيرا من می گويم که
مسيح خادم ختنه شدگان گرديده است – به خاطرحقيقت خدا  -تا وعده ھايی را که به پدران داده شده بود تاييد
نمايد ٩ ،و برای غيريھوديان ،تا خدا را بخاطر رحمتش جالل دھند؛ چنانکه نوشته شده است" ،بنابراين در
ميان غيريھوديان ترا ستايش خواھم کرد ،و نام ترا خواھم سراييد ١٠ ".وباز می گويد " ،ای غيريھوديان ،با
قوم او شادی کنيد ١١ ".و مجدداً" ،ای تمامی غيريھوديان خداوند را ستايش کنيد ،و ھمه قوم ھا او را
ستايش کنند ١٢ ".باز اشعيا می گويد "،ريشه يَسی خواھد آمد ،و او که برمی خيزد تا بر غيريھوديان
حکومت نمايد ،غيريھوديان به او اميد خواھند بست ١٣ ".اينک خدای اميد ،شما را بوسيله ايمان داشتن ،با
تمامی شادی و آرامش پر سازد تا با قدرت روح القدس ،سرشار از اميد گرديد.
٨

٧ :١۵
" يکديگر را بپذيريد "
TEV،NASB
" يکديگر را پذيرا باشيد "
NKJV
" يکديگر را خوش آمد گوييد"
NRSV
"با ھمديگر به طور يکسان رفتار دوستانه داشته باشيد"
JB
اين جمله »حــال انـعـکاســـی امـــری« است .ايمانداران بايد به قبول داشتن يکديگر ادامه بدھند ،زيرا
مسيح آنھا را قبول کرد .اين واقعيت در  ١ :١۴ديده می شود .اما اينجا تعدادی آيات از عھدعتيق مطرح شده
اند که می گويند خدا غيريھوديان را می پذيرد )ر.ک .آيات  .(١٢-٩احتماالً اين بازتابی از تنش در کليسای
روم بوده است.
مشخصه مسيحيت ،از خود گذشتن ايمانداران در رابطه با يکديگر است )ر.ک١٢ :١ .؛ ١٦ ،١٠ ، ۵ :١٢
؛  ٨ :١٣؛ ١٩ ،١٣ :١۴؛  ١۴ ،۵،٧ :١۵؛ .(١٦ :١٦
" چنانکه مسيح نيز ما را ...پذيرفت" اين جمله »گــذشـتــه غـيــرمعـيــن انـعـکاســی اخـبــاری« است.
انگيزه و محرک عمل ايماندار نسبت به ديگران در اينجا است )ر.ک .(٣ :١۴ .در باب  ١۴موضوع اينھا بود
) (١مسيح بعنوان سرور و داور ،آيات  ، ١٢-١و ) (٢مسيح بعنوان نمونه محبت فداکارانه ]از خود گذشته[
است ،آيات  .٢٣-١٣مسيح ما را پذيرفت ،ما نيزبايد ديگران را بپذيريم!
" برای جالل خدا" يادداشت  ٢٣ :٣را ببينيد.
 " ٨ :١۵مسيح ...خادم ختنه شدگان گرديده است" عيسی ،تحقق نبوت ھای عھد عتيق توسط خدا است
)ر.ک .متی  .(٢۴ :١۵ممکن است اين خطاب به تنش بين ايمانداران يھودی و ايمانداران غيريھودی درکليسای
روم باشد.
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 " NASBبه خاطرحقيقت خدا  -تا وعده ھايی را که به پدران داده شده بود تاييد نمايد "
 " NKJVبرای حقيقت خدا ،تا وعده ھايی را که به پدران داده شده بود تأييد نمايد"
 " NRSVاز طرف حقيقت خدا – تا آنکه وعده ھايی را که به پتريارخ ھا داده شده بود تأييد نمايد "
" بخاطر يھوديان ،تا نشان دھد که خدا امين است ،تا وعده ھايش را به اجدادشان تحقق بخشد"
TEV
" تا خدا بتواند با امانت وعده ھايی را که به پاتريارخ ھا داده بود به انجام برساند "
JB
اين احتماالً به وعده ھای خدا در عھد عتيق به قوم اسرائيل مربوط می شود )ر.ک .(١٦ :۴ .لکن می تواند
اشاره به وعده ھای خدا برای فديه دادن ھمه انسانھا باشد )ر.ک .پيد  ،٣ :١٢ ،١۵ :٣خرو ٦-۵ :١٩؛ اش:٢
۴ -٢؛ ٧ :۵٦؛  .(٢۴-١٨ :٦٦راز انجيل اين است که نقشه خدا ھميشه متحد ساختن يھوديان و امتھا بوسيله
مسيح بوده است )ر.ک .افسس  ٢:١١تا .(١٣ :٣
پيغام عھد جديد اينست که اميدھای عھد عتيق به حقيقت پيوسته اند ،و چيزی کامال جديد نيست .ماموريت
عظيم مسيح اين بود که ) (١اميدی را که به قوم اسرائيل وعده داده شده بود ،تحقق بخشد؛ و ) (٢در را به
روی غير يھوديان باز کند ) ر.ک .روم ٣٠-٢٩ :٣؛ ٩:٣٠؛  ٢٠-١٦ ،١٢-١٠:١١؛ ٣٢ ،٢۵ :١١؛  ٢۵ :١٦؛
افس  .(٢١ :٣ -١١ :٢از آنجا که قوم اسرائيل در ماموريت بشارتی اش برای آشکار ساختن خدا و جذب غير
يھوديان به سوی ايمان ،قاصر شده بود ،عيسی يک "قوم اسرائيل جديد روحانی" را توانمند می سازد
)ر.ک.غال  (١٦ :٦تا اين وظيفۀ جھانی را به انجام برساند )ر.ک .متی ٢٠-١٩ :٢٨؛ يوحنا (١٦ :٣
" تاييد نمايد" به عنوان خاص در مورد  ١٦ :۴رجوع نماييد.
 ١٢-٩ :١۵اين آيات ،شماری از نقل قول ھای عھد عتيق ھستند و درينجا نشان می دھند که غير يھوديان
ھميشه جزو نقشه خدا بوده اند )ر.ک .(٢٠-١٦ :١٠ .آيات مذکور عھد عتيق به نقل از مزمور  ۴٩ :١٨يا ٢
سمو ۵٠ :٢٢؛ تث ۴٣ :٣٢؛ مزمور ١ :١١٧؛ و اش  ١٠ ،١ :١١می باشند .توجه کنيد از ھر بخش کتاب
ھای اصيل الھامی عبری ) (canonنقل قولی آمده است :از شريعت ،انبياء و مکتوبات ]کتوبيم[.
الھی در مورد "مقدر
 " ٩ :١۵تا خدا را بخاطر رحمتش جالل دھند" رحمت خدا در کتاب روميان ،کلي ِد علم
ِ
ازلی سرنوشت" )ر.ک (٢٣ ،١٨ ،١٦ ،١۵ :٩ .و "پذيرفته شدن غير يھوديان" است)ر.ک،٣٠ :١١ .
بودن
ِ
 .(٩ :١۵ ،٣٢ ،٣١اين رحمت خداست که قوم اسرائيل را نجات بخشيد .رحمت خداست که ايمانداران غير
يھودی را نجات می بخشد .کوشش انسان و انجام فرايض آن را حاصل نمی کند )ر.ک .روم  ،(٩بلکه
شخصيت پرفيض و تغييرناپذير خدا است )ر.ک .خرو ٦ :٣۴؛ نح ١٧ :٩؛ مزمور ۴ ،٨ :١٠٣؛ يوئيل :٢
 (١٣و وعده ماشيح )ر.ک .اش .(١٠ ،١ :١١
 " ١٣ :١۵اينک خدای اميد" اين جمله که در تمجيد خداست ،خاتمه واحد ادبی بود که از ١ :١۴آغاز شد.
خدای اميد ،يکی از عناوين پر شکو ِه ديگر برای خدا بود.
 " ١٣ :١۵شما را  ...با تمامی شادی و آرامش پر سازد " اين جمله يک »گــذشـتــه غـيــرمعـيـن مـتــعــدی
تـمـنـــايـــی« است که دعای پولس برای ايمانداران روم می باشد .به کاربرد کلمه "تمامی" توجه کنيد )ر.ک.
٢-١ :۵؛ .( ١٧ :١۴
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 " NRSV ،NKJV ،NASBبوسيله ايمان داشتن"
"بوسيله ايمان شما به او"
TEV
"در ايمان شما"
JB
اين جمله »مـصــدرحـــال اخـبـــاری« می باشد .اين اطمينان خاطر در مورد استقامت است که با ادامۀ
ايمان به مسيح ،و به وسيلۀ قوت روح القدس ،و استراحت يافتن درشادی و آرامش شخصی بدست می آيد.
ايمان به مسيح ،صرفا ً لبيک ما در ابتدای کار نيست بلکه پاسخ عملی در شيوه زندگی است.
اری«  perisseuōمی باشد که اساسا به معنای
 " تا  ...سرشار از اميد گرديد" اين »مـصدرحــال اخـبــ ِ
"بيشتر و فراتر" است.
عنوان خاص :سرشار )(vesperisō
پولس غالبا ً از اين واژه استفاده می کند:
 . ١راستی خدا آشکارتر می گردد و او بيشتر جالل می يابد ،روم ٧ :٣
 . ٢عطيۀ رايگان درفيض آن فرد ،يعنی عيسی مسيح ،فزونی يافت ،روم ١۵ :۵
 . ٣ايمانداران ،سرشار از اميد اند ،روم ١٣ :١۵
 . ۴ايمانداران با خوردن يا نخوردن غذاھای خاصی ،در نظر خدا شايستگی نمی يابند ١،قرن ٨ :٨
 . ۵ايمانداران به فراوانی در تقويت و پيشرفت کليسا عمل می کنند ١،قرن١٢ :١۴
 . ٦ايمانداران در کار خداوند به فراوانی شرکت می کنند  ١ ،قرن ۵٨ :١۵
 . ٧ايمانداران به فراوانی در رنج ھای مسيح و تسلی او سھيم می گردند ٢ ،قرن۵ :١
 . ٨خدمتی که به پارساشمردگی می انجامد آکنده از جالل است ٢ ،قرن ٩ :٣
 . ٩شکرگذاری ايمانداران بايد افزايش يابد تا سبب جالل خدا گردد ٢ ،قرن ١۵ :۴
 .١٠فزونی شادی ايماندارن ٢ ،قرن ٢ :٨
 .١١ايمانداران سرشار از ھمه چيز ھستند )ايمان ،بيان ،معرفت ،ج ّديت ،و محبت( ھمچنين در ھديه به
کليسای اورشليم ٢ ،قرن ٧ :٨
 . ١٢تمامی فيض به فراوانی ،نصيب ايمانداران می شود  ٢قرن ٨ :٩
 . ١٣شکرگزاری فراوان و َسرريز ايمانداران به خدا ٢ ،قرن ١٢ :٩
 . ١۴دولت فيض خدا به فراوانی به ايمانداران اعطا شده ،آنھا را سرشار می سازد ،افس ٨ :١
 . ١۵محبت ايمانداران بايد ھمچنان بيشتر فزونی يابد ،فيل ٩ :١
 . ١٦اعتماد ايمانداران به پولس در مسيح افزون می گردد ،فيل ٢٦ :١
 . ١٧به فراوانی داشتن ،فيل ١٨ ، ١٢ :۴
 . ١٨ايمانداران لبريز از شکرگزاری ،کولس ٧ :٢
 . ١٩محبت ايمانداران به يکديگر و به ھمۀ مردم بسيار افزون می گردد ١،تسا ١٢ :٣
 . ٢٠فزونی در شيوۀ زندگی خداپسندانه ١ ،تسا ١ :۴
 . ٢١سرشار از محبت نسبت به ايمانداران ديگر ١ ،تسا ١٠ :۴
از نظر پولس ،فيض خدا در مسيح "بيشتر و فراتر" بود ؛ بھمين ترتيب ،ايمانداران نياز دارند در اين فيض
ت "بيشتر و فراتر" ،در زندگی روزانه شان گام بردارند!
و محب ِ
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عصر جديد فعال می
" با قدرت روح القدس " روح القدس آن »شخص« در تثليث الھی است که در اين
ِ
باشد .ھيچ چيزی که ارزش يا تاثير ماندگاری دارد بدون او اتفاق نمی افتد )ر.ک١٩ :١۵ .؛  ١قرن ۴ :٢؛ ١
تسا  .(۵ :١به عناوين خاص  ٩ :٨و  ١١ :٨مراجعه نماييد.

ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
ب راھنمای تفسير ميباشد ،به اين معنا که خو ِد شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می باشيد.
اين کتا ِ
ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است ،گام بردارد .در امر تفسير ،شما ،کتاب مقدس وروح القدس
اولويت داريد .نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفّسر واگذار کنيد.
اين سواالت بدين منظور دراينجا آورده شده است تا به شما کمک کند تا در مورد مسائل اصلی اين قسمت
کتاب بينديشيد .فرض بر اين بوده که اين سواالت جوابھای قطعی نداشته باشند بلکه تفکربرانگيز باشند.
 . ١واقعيت محوری روميان  ١٣ :١۵ -١ :١۴چيست؟
 . ٢چرا پولس در آيات  ١٢-٩از عھدعتيق نقل می کند؟ در آنجا چه حقيقت بزرگی تعليم داده شده است؟
مـفـاھـيـــم اسـتـنـبــاط شـده در مـتــن رومـيـــان ٣٣-١۴
الف  .از بسياری جھات پايان اين نامه شبيه به آغاز آن می باشد١۵-٨ :١ ،
 .١ايمانشان را می ستايد )ر.ک(٨ :١ .
 .٢از رسالت پولس برای رسانيدن انجيل به غير يھوديان ،دفاع می کند )ر.ک(١٣،١۴ :١ .
 .٣اشتياق پولس را برای مالقات آنھا اظھار می کند )ر.ک(١٣ ،١٠ :١ .
 .۴تمايل پولس را نشان می دھد تا آنھا ،سر راھش به مناطق ديگری که ھنوز بشارت به آنھا
نرسيده است ،به او ياری دھند ) اسپانيا  ،ر.ک(١٣ :١ .
ب.

دوباره در اينجا اشاره ای به تنش بين ايمانداران يھودی و غيريھودی درکليسای روميان است که در
سراسر نامه به آن اشاره يا کنايه می شود ،اما مخصوصا در بابھای .١٣ :١۵ -١ :١۴ ، ١١ -٩

پ.

ھمچنين در اينجا اشاره ای به تنش در کليسای اوليه در رابطه با جايگاه رسالت پولس وجود دارد.
بنظر می رسد که او در آيات ١٩-١۵؛  ۵ ،٢ :١از خودش دفاع می کند.

ت.

اين واح ِد ادبی ،شامل دو موضوع می شود.
 .١خدمت رسالتی و بشارتی پولس ،که محور آن غير يھوديان ھستند )ر.ک .آيات (٢١-١۴
 .٢نقشه سفر پولس برای دستيابی به مقصودش ،ممکن است باعث عبور او از روم شود )آيات
(٢٣-٢٢
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مطالعه واژه گان و عبارات
متن ) NASBبه روز شده(٢١-١۴ :١۵ :
 ١۴و درباره شما ،برادرانم ،من خود نيز مطمئن ھستم که شما خود مملو از نيکويی ،و سرشار از کمال
معرفت ھستيد و نيز قادريد يکدگير را نصيحت کنيد ١۵ .اما با جسارت بسيار در باره برخی نکات به شما
نوشته ام تا دوباره برايتان يادآوری نمايم ؛ بخاطر فيضی که از طرف خدا به من داده شد ١٦ ،تا خدمتگزار
انجيل خدا خدمت کنم ،تا ھديه من ]يعنی[ غير يھوديان،
کاھن
مسيح عيسی برای غير يھوديان بوده ،بعنوان
ِ
ِ
١٧
مورد قبول واقع شده ،بوسيله روح القدس تقديس گردند .بنابراين در عيسی مسيح دليلی برای فخر کردن
به چيزھايی که در مورد خداست ،يافته ام ١٨ .زيرا به خود اجازه نمی دھم از چيزی جز آنچه مسيح بوسيله
من انجام داده است سخن گويم ،با نتيجه اطاعت غير يھوديان بوسيله گفتار و کردار ١٩ ،در قدرت آيات و
عجايب ،به قدرت »روح«؛ بطوريکه از اورشليم و اطراف تا ايليريکوم انجيل مسيح را بطورکامل موعظه
کرده ام ٢٠ .و اينگونه با اشتياق جديت کردم تا انجيل را موعظه کنم ،نه جايی که قبال نام مسيح به آنجا
رسيده بود ،تا بر شالوده ای که ديگری نھاده ،بنا نکنم ٢١ ،بلکه آنطور که نوشته شده" ،آنانی که از او بی
خبر بودند خواھند ديد ،و آنانی که نشنيده بودند ،خواھند فھميد".
١۴ :١۵
NASB
NKJV
NRSV
TEV
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" و درباره شما  ،برادرانم  ،من خود نيزمطمئن ھستم"
" اکنون من خود درباره شما مطمئن ھستم ،ای برادران من "
" من خود درباره شما احساس اطمينان می کنم ،ای برادران و خواھران من "
" ای دوستان من  :من خود احساس اطمينان می کنم که شما "
"از آنرو نيست که من در مورد شما ھيچ شکی دارم ،ای برادران من؛ برعکس کامال مطمئن
ھستم که شما"
کلمه "من" ) (auto egōدر يونانی بسيار تاکيدی است .پولس حقيقتا دارد از اين کليسا تعريف می کند
)"مطمئن ھستم"» ،کـامــل غـيــر مـسـتـقـيــم اخـبـــاری« است(.
پولس در آيه  ١۴سه موضوع را درباره اين مسيحيان روم اظھار می کند (١) :آنھا مملو از نيکويی ھستند
اری مـتـعـدی«[ ) (٢آنھا مملو از معرفت ھستند ]»وجـه وصفی غـيـرمسـتـقـيـم کامــل«[ ) (٣آنھا
]»حـال اخـبـ ِ
قادرند ھمديگر را نصيحت کنند ] »حـال وصـفـی غـيـرمسـتـقـيـم « [  .اين آيه تلويحا َ می گويد پولس پيام
جديدی برای آنھا نياورده است ،بلکه خبرخوشی را که قبال شنيده و پذيرفته اند توضيح می دھد و روشن می
سازد )آيه .(١۵
" شما خود مملو از نيکويی ...ھستيد" ھمانطور که "من خود" در عبارت اول جنبه تاکيدی دارد " ،شما
خود" در اينجا تاکيدی است .کلمه "مملو" ) (mestosبه معنای "پر از" يا "انباشته از" می باشد .پولس اين
اصطالح را فقط دوبار استفاده می کند ،و ھردوبار در روميان است )  ٢٩ :١؛ .( ١۴ :١۵
کلمه "پُر شده" )» (lpēorōوصـفـی غـيـرمـسـتـقـيـم کـامــل« است .پولس اين کلمه را غالبا ً در روميان
استفاده می کند )ر.ک٢٩ :١ .؛  ۴ :٨؛  ٨ :١٣؛  .(١٩ ،١۴ ، ١٣ :١۵او ھمچنين بکرات  lpērōmaرا که از
لحاظ دستوری اسم است ،در روميان استفاده می کند )ر.ک٢۵ ،١١:١٢ .؛  ١٣:١٠؛  ،(٢٩ :١۵اما ھرگز از
شکل صفت آن در نوشته ھايش استفاده نمی کند.
ت انجيل ،ايمانداران را لبريز سازد تا محبت و خدمت را به فراوانی انجام
خواستۀ پولس اين بود که تمامي ِ
دھند .ھر آنچه ايمانداران نياز دارند در مسيح می يابند .اين اطمينان را آنھا بايد کامالً قبول کنند و بپذيرند.
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 " مملو از نيکويی ،و سرشار از کمال معرفت" اين عبارات را می توان به دو معنی مختلف گرفت(١) :
که در متن ،به واحد ادبی مرتبط اند که بالفاصله پيش از اين در  ١۵:١٣-١۴:١است – يعنی به محبت
ايمانداران به يکديگر ،عليرغم اختالف نظرھای مسيحيان در مواردی که آموزه ھای صريحی در کتاب مقدس
نيست .تأييد اين می تواند در کاربر ِد عمومی واژۀ "نيکو" در  ١٦ :١۴؛  ٢ :١۵و در اينجا باشد ؛ يا ) (٢که
ت ايمان و کردار ،راست دينی و راست رفتاری ارتباط دارد.
آن به انجيل جامع در موضوعا ِ
 " ١۵ :١۵اما با جسارت بسيار ،به شما نوشته ام" پولس نامه اش را به روميان از قرنتس نوشت .دسته ای
در آن کليسا به او تعرض کرده بودند که او در نامه ھايش جسور ،اما حضوراً ضعيف است .کلمه "جسورانه"
به صورت فعل ،در  ٢قرن ١٢ ،٢ :١٠؛  ٢١ :١١ديده می شود .جسور بودن پولس نتيجۀ ايمان آوردن،
دعوت و معرفت او از انجيل بود.
 "بخاطر فيضی که از طرف خدا به من داده شد" پولس به فيض خدا اشاره می کند )ر.ک۵ :١ .؛ ٣ :١٢؛
 ١قرن ١٠ :٣؛  ١٠ :١۵؛غال ٩ :٢؛ و افس  ( ٨-٧ :٣که او را فراخواند ،نجات بخشيد ،عطايا داد ،و به سوی
غيريھوديان فرستاد )ر.ک١٣ :١١ .؛  .(١٦ :١۵او به اين نحو از رسالت و اقتدار خود دفاع ميکند )ر.ک:١ .
.(۵ ،١
" ١۵:١٦ خدمتگزاری ...خدمت کنم...ھديه ...مورد قبول" آيه  ١٦و  ١٧شامل چند اصطالح و عبارت
مربوط به کاھنان می باشد" .خدمتگزاری" در آيه  ٢٧در مورد خدمت کاھن استفاده شده است .در عبرانيان
 ٢ :٨در مورد خدمت مسيح بکار رفته است .پولس خود را چون کاھنی می ديد )ر.ک .فيل  ( ١٧ :٢که
غيريھوديان را به خدا تقديم می کند ،که اين امر وظيفه يھوديان بوده است )ر.ک .خرو ٦-١٩:۵؛ و  ٦اشع :٦٦
 .(٢٠اين مأموريت بشارتی به کليسا افاضه شده است) .ر.ک .متی  ٢٠-١٨ :٢٨؛ لوقا  .(۴٧ :٢۴در  ١پطر
ت کھانتی از عھ ِد عتيق در مورد کليسا به کار رفته است.
 ٩ ،۵ :٢و مکا  ٦ :١اصطالحا ِ
"بوسيله روح القدس تقديس گردند" اين عبارت »وجـه وصفـی غـيـرمسـتـقـيـم کـامــل« است ،بدين معنی
که "بوسيله روح القدس تقديس شده ،و مستمراً تقديس می شوند ".اين جمله ممکن است مجد ًد تنش بين
ايمانداران يھودی و غيريھودی را در کليسای روم منعکس کند .پولس به صراحت می گفت روح القدس ملت
ھا )غيريھوديان( را در گذشته و مستمراً در حال نيز کامالً پذيرفته و تقديس می نمايد ) ١قرن.(١١ :٦
 ١٩ -١٧ :١۵به اقدام متحد خدای تثليث توجه کنيد :به خدا )ر.ک .آيه (١٧؛ در مسيح )ر.ک .آيه  (١٧و در
قدرت روح )ر.ک .آيه  .(١٩ھمچنين به سه »شخص« در تثليث در آيه  ٣٠توجه نماييد .اگرچه کلمه " تثليث"
در خو ِد کتاب مقدس نيامده است ،اما موضوع آن کتاب مقدسی است )متی ١٧-١٦ :٣؛ ١٩ :٢٨؛ اعمال :٢
٣۴-٣٣؛ روم ١٠-٩ :٨؛  ١قرن  ٦-۴ :١٢؛  ٢قرن  ٢١ :١؛ ١۴ :١٣؛ افس ١۴-١:٣؛  ٦-۴ :۴؛ تيطس :٣
 ٦-۴؛  ١پطر  .(٢ :١به عنوان خاص »تثليث« در  ٨:١١رجوع نماييد.
 ١٩-١٨ :١۵پولس جنبه ھای مختلفی از خدمت مؤثر خود را بين غيريھوديان فھرست می کند ) (١در سخن؛
) (٢در کردار ؛) (٣در آيات؛ ) (۴در عجايب؛ و ) (۵ھمه به وسيلۀ قدرت »روح«.
تذکری دربارۀ تفاوتی در نسخه خطی مربوط به شماره » ،۵روح«  :بعضی متون يونانی "روح القدس" را
اضافه می کنند ،و بعضی "روح خدا" را .ھمچنانکه در موارد ديگر اين گونه تفاوت ھای متن صدق می کند،
کاتبان بعدی که
تالش
اين اضافه نمودن ،يا تصريح وحی نشده ،حقيقت اين قسمت را تغيير نمی دھد .اينکار،
ِ
ِ
ت عھدجديد را استاندارد و يک شکل کنند.
ازمتن نسخه برداری می کردند بوده تا عبارا ِ
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 " ١۵:١٨با نتيجه اطاعت غير يھوديان" خدا ھميشه در صدد قومی بوده است که شخصيت او را منعکس
کنند .انجيل عيسی ،برقراری مجدد شباھت خدا ]در انسان[ است که با سقوط آدم در باب  ٣پيدايش ،از ميان
رفت .نشانه ی مشارکت نزديک با خدا ،شخصيت خداپسندانه است .ھدف مسيحيت اينست که ھمين حاال با خدا
مشارکت داشته ،در شباھت به مسيح باشيم!
 " بوسيله گفتار و کردار" اين اشاره ای بود به خدمت پولس ،نه به اطاعت مسيحيان روم .روشن است که
اين به قدرت »روح« در آيه  ١٩مربوط می باشد.
 " ١٩ :١۵در قدرت آيات و عجايب" اين دو کلمه بارھا در کتاب اعمال ديده می شود )ر.ک١٠-٨ :١۴ .؛
 ٢٦-٢۵ ،١٨-١٦:١٦؛  ١٢-٢٠:٩؛  ، (٩-٨ :٢٨و در توصيف قدرت خدا است که بوسيله انجيل عمل می کند
)ر.ک ٢ .قرن  .(١٢ :١٢اين دو بنظر مترادف می رسند .اينکه دقيقا ً اشاره به چه بود – معجزات يا ايمان
آوردن – نامعلوم است .يکبار ديگر ،ممکن است کنايه ای به تنش بر سر رسالت پولس ،بوده باشد .ھمانطور
کار » دوازده « حواری را در اورشليم تصديق کرد ،ھمچنين کار پولس در بين امتھا را با نشانه ھای
که خدا ِ
قابل رؤيت ،تصديق نمود.
 "انجيل مسيح را بطورکامل موعظه کرده ام " اين »کـامـل مـتـعـدی مـصــدری«  lpēorōاست )ر.ک.
آيه  .(١۴منظور اينست که پولس باور داشت وظيفه خود را در موعظه به نواحی شرقی مديترانه به پايان
رسانده است )آيه .(٢٣
 " تا ايليريکوم" ايالت رومی نامبرده ،به دالماتيه نيز معروف می باشد ،و در شرق دريای آدرياتيک و
ب اعمال نيامده که پولس در آن آنجا
شمال غربی شبه جزيره يونانی )مقدونيه( قرار دارد .در ھيچ قسمتی از کتا ِ
موعظه کرده باشد ،اما به حضور او در آن ناحيه اشاره می نمايد )ر.ک " .(٢-١ :٢٠ .تا " می تواند به
قلمرو "...باشد.
مرز "...يا "در
معنای"در
ِ
ِ
 " ١۵:٢٠و اينگونه با اشتياق جديت کردم تا انجيل را موعظه کنم ،نه جايی که قبال نام مسيح به آنجا رسيده
بود" اين استراتژی مداوم پولس برای بشارت در مناطق مختلف بود )ر.ک ١ .قرن  ٢ ،١٠ :٣قرن - ١۵ :١٠
 .(١٦او می خواست به بت پرست ھايی که ھرگز فرصت شنيدن و پذيرفتن انجيل را نداشته بودند بشارت دھد.
او معموال شھرھای بزرگ امپراطوری روم را که در مناطق استراتژيک قرار داشتند انتخاب می کرد تا
کليسايی که در آنجا تشکيل می شدند بتوانند در حوالی خود بشارت دھند و شاگرد سازی کنند.
 ٢١ :١۵اين نقل قولی از »ترجمه ھفتاد« )  ( LXXو از اشعيا  ١۵ :۵٢می باشد که می گويد غير يھوديان
دربارۀ خدا می شنوند .پولس اين نبوت را بعنوان استراتژی بشارتش در مناطق مختلف برگزيد.
متن ) NASBبه روز شده(٢٩-٢٢ :١۵ :
 ٢٢به ھمين سبب اغلب از آمدن نزد شما بازداشته شده ام؛ اما اکنون که در اين مناطق ديگر جايی
برای من باقی نمانده ،و از آنجا که سالھاسـت مشتاق آمدن نزد شما ھستم  ٢۴ھرگاه که عـازم اسپـانـيـا باشـم
 زيرا اميد دارم سر راھم شما را ببينم ،و با کمک شما درآنجا سفرم را ادامه دھم  ،وقتی ابتدا چندی ازمصاحبت شما لذت برده باشم  ٢۵ -اما در حال حاضر آھنگ اورشليم دارم تا مقدسان را خدمت کنم ٢٦ .زيرا
کليساھای مقدونيه و اخائيه را پسند آمد که به تنگدستان درميان مقدسان اورشليم کمک کنند ٢٧ .بله ،آنھا به
٢٣
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انجام اين کار رغبت داشتند ،و مديون آنھا ھستند .زيرا اگر آن غير يھوديان ،دربرکات روحانی آنھا شريک
شده اند ،مديون ھستند تا درچيزھای مادی نيز ايشان را خدمت کنند  ٢٨بنابراين وقتی اين را به انجام رسانم
و مھر خود را براين ثمرۀ آنھا زنم ،با گذر از نزد شما رھسپار اسپانيا خواھم شد ٢٩ .می دانم که وقتی نزد
شما بيايم ،با پُری برکت مسيح خواھم آمد.
 " ٢٢ :١۵به ھمين سبب" اين دليل در آيه  ٢٠توضيح داده شده است.
 "اغلب  ...بازداشته شده ام" اين جمله » گـذشـتـۀ اسـتـمـراری غـيـر مـسـتـقـيـم اخـبـاری« است .او
بارھا و بارھا بازداشته شده است )ر.ک (١٣ :١ .کسی که او را بازداشته مشخص نشده است .اين ممکن است
خدا ،شيطان ،مردم شرير ،يا فرصت ھای ديگر بشارت انجيل بوده باشد.
در نظر داشته باشيد پولس ،نامۀ روميان را وقتی در قرنتس بود می نوشت .در قرنتس مخالفان پولس،
بخاطر اينکه او نتوانسته بود برنامۀ سفرھايش را به انجام برساند ،به او تعرض کردند .پولس مسلما از حمالتی
که از داخل کليسای قرنتيان به او شده بود تاثير پذيرفته بود .او ممکن است اشاره می کرد که برنامه سفر او
بارھا و بارھا با مانع مواجه شده است.
 " ٢٣ :١۵اما اکنون که در اين مناطق ديگر جايی برای من باقی نمانده" اين آيه را بايد با توجه به محدوده
جغرافيايی آسيای ميانه يا شرق ناحيه مديترانه درک کرد .پولس به ھمه کس و در ھمه جای اين مناطق موعظه
نکرده بود ،بلکه فقط به بخشی از آن.
" و از آنجا که سالھاست مشتاق آمدن نزد شما ھستم" پولس اغلب آرزويش را برای ديدار روم ابراز
کرده بود )ر.ک ١۵-١:١٠ .؛ اعمال  ٢١ :١٩؛ .(٢٣:١١
درين مقطع ،تفاوتی در نسخه ھای خطی يونانی وجود دارد که در پانوشت ھای نقادانه  UBS⁴فھرست
نشده است .نسخه ھای يونانی باستانی ِ  ،MSSP⁴⁶א  G ، F ،D ،A ،و  Lدارای"بسياری" ) (polusمی
باشند که در آيه  ٢٢استفاده شده است ،اما  C ،MSSBو  Pدارای "چند" ) (ikanosمی باشند .احتماال کاتبين
متأخرتر از شدت تأکيد پولس خشنود نبودند.
" ٢۴ :١۵ھرگاه که عازم اسپانيا باشم" پولس می خواست به قسمت غربی امپراطوری روم برود )ر.ک٢ .
قرن .(١٦ :١٠او بعد از پايان يافتن کتاب اعمال ،از زندان روم آزاد شد و سفر بشارتی چھارم را آغاز کرد.
رساالت شبانی ) ١تيمو  ٢ ،تيمو و تيطس( در اين سفر بشارتی چھارم نوشته شدند .احتماال در  ٢تيمو ۴:١٠
اشاره ای به اين سفر وجود دارد زيرا بعضی از نسخه ھای دستی آنشيال ]متون انحصاراَ با حروف درشت[
يونانی א  C ،و ُول ِگيت التينی ]ترجمه التين قرن پنجم کتاب مقدس[ و ترجمه قبطی از کلمه "گال" استفاده می
کنند .کلِ ِمنت روم که قبل از پايان قرن اول ميالدی به تحرير پرداخت ،دريکی از نوشته ھای خود با عنوان
"نامه به قرنتيان"  ٧ :۵نيز اظھار می کند که پولس به "مرزھای غرب" سفر کرد.
 " و با کمک شما سفرم را ادامه دھم" برای ياری به خادمين ميسيونری که به مناطق مختلف مسافرت
کرده ،بشارت می دادند ،اين عبارت در کليسا تبديل به يک اصطالح کاربردی گرديد تا به چنين خادمين جھت
رفتن به مقصد بعد برای موعظه ،کمک کنند )ر.ک .اعمال  ٣ :١۵؛  ١قرن  ١١ ، ٦ :١٦؛  ٢قرن  ١٦ :١؛
تيطس  ١٣ :٣؛  ٣يوحنا  .(٦روم قادر نبود در کمک مالی به کليسای اورشليم سھيم باشد اما آنھا می توانستند
برای سفر بشارتی پولس به غرب کمک مالی کنند.
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 " ٢۵ :١۵مقدسان را خدمت کنم" اين کلمه اغلب در ارتباط با جمع آوری ھدايای نقدی استفاده می شد
)ر.ک .آيه  ٣١؛  ١قرن  ١۵ :١٦؛  ٢قرن ۴ :٨؛  .(١ :٩عنوان خاص  :مقدسين در  ٧ :١را ببينيد.
 "٢٦ :١۵به تنگدستان درميان مقدسان اورشليم کمک کنند" پولس اين اعانات را برای چندين سال از )(١
غالطيه و آسيای ميانه )ر.ک ١ .قرن  ،(۴-١ :١٦و ) (٢مقدونيه و اخائيه )ر.ک ٢ .قرن  (٩-٨دريافت نموده
بود) عنوان خاص koinōnia:در  ١٣ :١٢را ببينيد( ،و در اينمورد از کليسای انطاکيه الھام گرفت )ر.ک.
اعمال  ٣٠ :١١؛  (٢۵ :١٢تا به اتحاد دو قطب کليسای اوليه کمک شود – يھوديان و غيريھود .در مورد
کليسا ھای غير يھود گفته شده که آنھا با "کمال خوشنودی" اين را پذيرفتند )ر.ک .آيات  ٢٦و  .(٢٧به عنوان
خاص زير توجه کنيد.
عنوان خاص :مسيحيان و گرسنگان
 .Ιمقدمه
الف .وجود افراد فقير و گرسنه يکی از نکاتی است که ھميشه يادآور وضعيت سقوط کرده انسانيت وخلقت
می باشد.
ب .فقر و گرسنگی يکی از جنبه ھای مسئله » شـرير و رنج « می باشد .مسئوليت اين موضوع مستقيما
به انسان نسبت داده شده است نه به خدا .اگرچه خدا از برکات و لعنت ھا در ارتباط با کشاورزی
استفاده کرد تا قوم متعھد خود را پاداش دھد يا مجازات نمايد )تثنيه  ،(٢٨-٢٧در مورد بی ايمانان
چنين چيزی عموما ً مصداق نداشته است )متی  .(۴۵ :۵فقر و گرسنگی يکی ديگر از نمونه ھای
طمع ،خودخواھی ،و مادی گرايی انسانھا می باشد .مسئله گرسنگی واقعا ً موضوع غذا نيست ،بلکه
مسئلۀ انگيزه و اولويت ھای انسانھا است.
بشر فديه شده است تا محبت خدا را نشان دھد .واکنش ايمانداران به احتياجات
پ .گرسنگی فرصتی برای ِ
فيزيکی در کليسا و در دنيا ،نشان می دھد واقعا کی ھستيم.
 .ΙΙمطالب کتاب مقدسی
الف .عھد عتيق
 .١موسی
 .١-١يکی از سه مورد ممکن »ده يک« در اسرائيل باستان برای افراد فقير بوده است
)تث (٢٩ -٢٨ :١۴
 .٢-١شريعت مقررات خاصی برای خوردن فقرا درنظر گرفته بود )خروج ١١ :٢٣؛ الو :١٩
 ١٠؛ ٢٢ :٢٣؛ تث (٢٢-١٩ :٢۴
 .٣-١شريعت برای فقرا قربانی ھای خاص و کم بھا را مجاز کرده بود ) الو (٢١ :١۴
 .۴-١قوم اسرائيل ملزم به روحيه ای پرشفقت و سخاوتمند دررابطه با فقرا و نيازمندان می بود
) تث  ،١١-٧ :١۵ر.ک .ايوب ١٦ :٢٩؛  ٢۵ :٣٠؛ (٢٣-١٦ :٣١
 .٢ادبيات حکيمانه
 .١-٢برای آنانی که به فقرا ياری ميدادند برکات خاصی در نظر گرفته شده بود )مزمور:۴١
(١
 .٢-٢کمک کردن به فقرا کمک کردن به خدا بود ) امث ٣١ :١۴؛  ١٧:۵؛ (١٩:١٧
 .٣انبيا
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 .١-٣خدا ملزوم ساخته بود عبادت الھی به شکل عدالت اجتماعی و شفقت به فقرا باشد ) اش
 ٧-٦ :۵٨؛ ميکا (٨ :٦
 .٢-٣يک مشخصه پيام خدا اين بود که به فقرا ونيازمندان اعالم شده بود )اش (٢-١ :٦١
 .٣-٣انبياء خدا بھره کشی اجتماعی را محکوم می کردند )عا  ٨-٦ :٢؛ ١٣-١٠ :۵؛ ميکا(
ب .عھد جديد
 .١اناجيل
 .١-١کمک به فقرا تذکر داده شده است )مرقس ٢١ :١٠؛ لوقا (١١ :٣
 .٢-١داوری بر اساس محبت اجتماعی ما به ديگران ،درنام عيسی ،انجام می شود .در واقع،
کمک به ديگران ،کمک به عيسی است ) متی(۴٦-٣١ :٢۵
ت بسيار اشتباھی
 .٣-١اين برداشت از مرقس  ٧ :١۴که عيسی توجھی به فقرا نداشت ،برداش ِ
است .مقصود اين آيه اينست که يکتايی عيسی را تأکيد کند ،نه اينکه فقرا را تحقير نمايد.
 .۴-١اشعيا  ٢-١ :٦١نشان می دھد که افراد ترد شده از جامعه ،پيغام خدا را می پذيرند ) لوقا
 ١٨ :۴؛ ٢٢ :٧؛ .(٢١ :١۴
 .٢پولس
 .١-٢پولس مفھوم ھديه خاص محبتانه جھت فقرای کليسای اورشليم را از انطاکيه ی سوريه
آموخت )روم ٢٦ :١۵؛  ١قرن  ١ :١٦؛  ٢قرن ١٩ ،٦ ،۴ :٨؛ غال (٢
 .٢-٢پولس ،فيض و ايمان و اعمال را تاکيد می کند )افس (١٠-٨ :٢
 .٣يعقوب ) ادبيات حکيمانه در عھد جديد(
 .١-٣ايمان به خدا توسط مسيح ،بدون دغدغه اجتماعی ،ايمانی بيمار است )يعقوب -١۴ :٢
(١٧
 .٢-٣او حتی می گويد که ايمان بدون عمل ،مرده است!
 .۴يوحنا
 .١-۴نامه اول يوحنا تاکيد دارد که اطمينان مسيحی ،بر يک زندگی تغيير يافته و حاکی از
ايمان و خدمت ،متکی است ) ١يوحنا .(١٨ -١٧ :٣
 .ΙΙΙنتيجه گيری
الف .تيره بختی و نيازمندی بشر ،به گناه بشر مربوط ھستند .گرسنگی چندين جنبه دارد:
 .١رفتار غيرعاقالنه )امثال (١۵ :١٩
 .٢مجازات توسط خدا )تثنيه (٢٨-٢٧
 .٣مرتبط با خدمت روحانی ) ٢قرن (٢٧ :١١
 .۴شرايط و اوضاع فرھنگی )طمع ،ادراک و غيره(
 .۵وقايع مادی )قحطی  ،سيل ،تگرگ و غيره (
ب .خدا حقيقتا به مردم توجه دارد .او نيازمندان را بطرز خاصی دوست دارد!
پ .کليسای فعال ،پاسخ خدا به نيازھای بشر است )جسمانی و روحانی(
 .١اقدام مستقيم و شخصی
 .٢اقدام مشارکتی اعضای کليسا  /کليسا
 .٣سازماندھی سياسی به منظور ايجاد تغيير
ت .ما بايد نقادانه فرھنگ و اولويتھای شخصی خود را در پرتو کتابمقدس ارزيابی کنيم  ٢:قرن ٩-٨
ث .نياز داريم چشمان ،قلبھا ،و دستان ما به سوی نيازھای مردم در داخل و خارج از کشور  -در کليسا و
در جھان باز شود.
317

ج.

کمک بايد در ارتباط با اين باشد که ما درمسيح در پرتو »مأموريت عظيم« که ھستيم )متی -١٨ :٢٨
 .(٢٠کمک بايد جسمانی و روحانی باشد.

" ٢٧ :١۵اگر" اين »جملۀ شرطی نوع اول« است که جھت اھداف ادبی نويسنده ،از زاويه ديد او ،واقعيت
فرض شده است .اگر غير يھوديان در برکات روحانی يھوديان شريک ھستند )ر.ک .روم  (١١-١٠بايد در
کليسای مادر در اورشليم نيز سھيم شوند.
کمک به نيازھای فيزيکی
ِ
٢٨ :١۵
NASB
NKJV
NRSV
TEV

" وقتی اين را به انجام رسانم و مھر خود را براين ثمرۀ آنھا زنم "
"وقتی اين کار را انجام داده ،اين ثمره را به آنھا مھر کرده باشم"
"وقتی اين را کامل کرده ،و آنچه را که جمع آوری شده بدست آنھا برسانم"
"وقتی من اين وظيفه را تمام کرده باشم و تمام پول ھايی را که برای آنھا جمع آوری شده به آنھا
تحويل دھم"
" پس وقتی من اين کار را انجام دھم و رسما ً آنچه را که جمع آوری شده به دستشان رسانم"
JB
اين يک »گــذشـتـه غـيـرمـعـيـن مـتـعـدی وصـفـی« و يک »گـذشـتـه غـيـرمـعـيــن انـعـکـاسـی ]عملی که
به خود فاعل برميگردد[ وصـفــی« است .بصورت تحت الفظی اين جمله به روش معمول مھر کردن محموله
ای جھت اطمينان از امنيت محتوايش ،اشاره می کند .ممکن است بدينوسيله پولس ميخواست بگويد ھمه پولی
که داده شده ،فرستاده خواھد شد و بدستشان خواھد رسيد .برای تضمين اين موضوع ،او چند نماينده از
کليساھايی که ھديه فرستاده بودند با خود برد )ر.ک .اعمال .(۴ :٢٠
برای " ُمھر" عنوان خاص در  ١١ :۴را ببينيد.

 ٢٩ :١۵توجه کنيد که دوباره کلمه  plērōma /plēroōاستفاده شده است .يادداشت آيه  ١۴را ببينيد.
متن ) NASBبه روز شده(٣٣-٣٠ :١۵ :
 ٣٠حاال ای برادران به خاطر خداوند ماعيسی مسيح و محبت »روح« ،از شما استدعا دارم که با
دعاھايتان به خدا برای من ،در مجاھده ام شريک باشيد ٣١ ،تا از آنانی که در يھوديه نامطيع ھستند نجات
يابم ،و تا خدمتم برای اورشليم نزد مقدسان مسلم شود قابل پذيرش است؛  ٣٢تا آنکه به خواست خدا ،با
شادی نزد شما بيايم و در کنار شما تجديد قوا کنم ٣٣ .حال خدای آرامش با ھمگی شما باد .آمين.
ت يونانی ،قوی و تأکيدی ھستند.
 " ٣٠ :١۵از شما استدعا دارم  ...در مجاھده ام شريک باشيد" اين کلما ِ
اولين کلمه در  ١ :١٢ھم استفاده شده است .دومين کلمه درباره کشمکش ]روحی[ عيسی در باغ جتسيمانی
استفاده شده است .پولس نياز عميقی به دعا برای خود و خدمتش در بشارت انجيل احساس می کرد )ر.ک٢ .
قرن ١١ :١؛ افس ٢٠-١٨ :٦؛ کولس  ١ ، ٣ :۴تسا  ٢ ، ٢۵ :۵تسا  .(١ :٣تجربه او در اورشليم ،مشکل شد
)ر.ک .آيه  .(٣١او به روم رسيد ،اما نه آنطور که تصور کرده بود .عنوان خاص  :دعای شفاعت در  ٣ :٩را
ببينيد.
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 ٣٣-٣٠ :١۵دعای پولس سه خواسته را بيان می کند (١) :که او از دشمنانش در يھوديه رھانيده شود
)ر.ک .اعمال  (٢٣-٢٢ :٢٠؛ ) (٢که ھدايای کليساھای غير يھودی بوسيله کليسای اورشليم به گرمی پذيرفته
شود )ر.ک .اعمال ١ :١۵به بعد ؛  ١٧ :٢١به بعد( ؛ و ) (٣بعد او ،در سر راه اسپانيا به روم بيايد.
 " ٣٠ :١۵در مجاھده ام شريک باشيد" اين کلمه در عھد جديد فقط در اينجا استفاده شده است .اين شکل
ب  sunبه معنی "ھمراه با " و ) agōnizomaiرقابت کردن ،مبارزه کردن ،صميمانه جد و جھد کردن،
مرک ِ
ر.ک ١ .قرن  ٢۵ :٩؛ کولس ٢٩ :١؛ ١٢ :۴؛  ١تيمو ١٠ :۴؛  .(١٢ :٦اين »مصدر« تأکيدی ،کليسای روم
را دعوت می کند تا در مورد پذيرفتن ھدايای غير يھوديان بوسيله کليسای مادر در اورشليم ،با پولس در دعا
با پشتکار تقال کنند.
 " ٣١ :١۵نامطيعان" اين کلمه به مخالفت يھوديان يا احتماال به يھودی گرايان اشاره دارد و منظور کليسا
بطور عموم نيست )ر.ک.(٣١ ،٣٠ :١١ .
 ٣٢ :١۵دعای پولس با دو تقاضای ديگر به پايان می رسد ) (١با شادی به نزد آنھا بيايد و ) (٢بتواند در
کنار آنھا فرصتی برای استراحت بيابد )گذشته مطلق شرطی غـيـرمـسـتـقـيـم ]در ظاھر غـيـرمـسـتـقـيـم و در
ت عھد جديد ،اما در اش  ٦ :١١بکار رفته است.
معنی
معلوم[  ، sunanapauomaiصرفا ً در اين قسم ِ
ِ
پولس در آيه  ،١٢اش  ١٠ ،١ :١١را نقل می کند( .پولس به زمانی برای استراحت در آرامش ،و تجديد قوا
ايمانداران بالغ احتياج داشت )ر.ک ٢ .قرن ١٢-٧ :۴؛ ١٠-٣ :٦؛  !(٣٣-٢٣ :١١بھرحال او به اين
در بين
ِ
آرزو نرسيد .دستگيری ،محاکمه و سالھا زندان در فلسطين ،در انتظار او بود.
 " ٣٣ :١۵خدای صلح " اين يک عنوان عالی برای خدا است )ر.ک٢٠ :٦ .؛  ٢قرن ١١ :١٣؛ فيل ٩ :۴؛
 ١تسا ٢٣ :۵؛  ٢تسا ١٦ :٣؛ عبر .(٢٠ :١٣
" آمين" عنوان خاص در  ٢۵ :١را ببينيد.
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سواالت برای گفتگو و تبادل نظر
ب راھنمای تفسير ميباشد ،به اين معنا که خو ِد شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می باشيد.
اين کتا ِ
ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است ،گام برداريم .در امر تفسير ،شما ،کتاب مقدس وروح القدس
اولويت داريد .نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل
کنيد .منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.٦
.٧
.٨

ايماندارن عھد جديد مفيد است )آيات  ۵-۴؛  ١قرن (٦،١١ :١٠؟
از چه نظر عھد عتيق ،برای
ِ
چرا پولس از عھد عتيق در آيات  ١٢-٩نقل می کند؟ آن آيات چه حقيقت بزرگی را تعليم می دھند؟
احتماال در کجای اين قسمت از روميان ،تنش بين يھوديان و غيريھوديان ظاھر می شود؟
در کجای اين قسمت از روميان ،تنش درباره رسالت پولس ظاھر می شود؟
دليل پولس برای ھدايای کليساھای غيريھودی به کليسای اورشليم چه بود )آيات (٢٨ -١۵؟
راھبرد و استراتژی پولس برای بشارت انجيل در مناطق مختلف چه بود ؟ چرا او می خواست به
اسپانيا برود؟
چگونه و چرا پولس کارش را چون خدمت يک کاھن توصيف می کند )آيه (١٦؟ آيا اين امر را مرتبط
به اسرائيل بعنوان يک پادشاھی کاھنان می داند )خروج  ،(٦-۵ :١٩يا به کليسا ؟ ) ١پطر ٩ ،۵ :٢؛
مکاشفه (٦ :١
آيا خدا دعای پولس در آيات  ٣٣ -٣٠را جواب داد؟

320

رومــيـــان فــصــــل ١٦
تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد
UBS4

NKJV

NRSV

JB

TEV

سالم ھای شخصی

خواھر فيبی توصيه
می شود

درودھا

سالم ھای شخصی

درودھا و آرزوھای نيک

٢-١ :١٦

٢-١ :١٦

٢-١ :١٦

٢-١ :١٦

٢-١ :١٦

درودھا به مقدسين روم
١٦-٣ :١٦

١٦-٣ :١٦

١٦-٣ :١٦

 ١٦:٣-۵الف

 ١٦:٣-۵الف

 ۵ :١٦ب٧-

 ۵ :١٦ب١٦-

١١-٨ :١٦
١۵ -١٢ :١٦
١٦ :١٦
از افرادی که تفرقه ايجاد
می کنند بپرھيزيد
٢٠-١٧ :١٦

٢٠-١٧ :١٦

٢٠-١٧ :١٦

دستورات پايانی

يک ھشدار و اولين ضميمه
نامه

 ١٦:١٧-٢٠الف

٢٠-١٧ :١٦

 ٢٠ :١٦ب ٢١-
درودی از دوستان پولس
٢٣-٢١ :١٦

٢۴-٢١ :١٦

ستايش

دعای اختتام

٢٧-٢۵ :١٦

٢٧-٢۵ :١٦

آخرين درودھا و دومين
ضميمه نامه
٢٣-٢١ :١٦

٢١ :١٦
٢٢ :١٦

٢٢ :١٦

٢٣ :١٦

٢٣ :١٦

٢٧-٢۵ :١٦

دعای خاتمه و سپاس

ستايش

٢٦-٢۵ :١٦

٢٧-٢۵ :١٦

٢٧ :١٦

321

دوره ســوم مـطـا لـعــه )به صفحه  xiiرجوع نماييد(

پيروی از مقصود نويسندۀ اوليه در سطح پاراگراف ھا

ب راھنمای تفسير ميباشد ،به اين معنا که خو ِد شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می
اين يک کتا ِ
باشيد .ھر يک از ما بايد در نوری که داريم ،گام برداريم .در امر تفسير ،شما ،کتاب مقدس و روح القدس
ھرسه دارای اولويت ھستيد .نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد.
سراسر باب را در يک نشست بخوانيد .موضوع ھا را مشخص نماييد .تقسيماتی را که از موضوع ھا
انجام داده ايد با پنج ترجمه فوق مقايسه کنيد .پاراگراف بندی امری الھامی نيست ،اما برای درک مقصود
نويسنده اصلی نقش کليدی دارد ،و قلب کار تفسير درھمين نکته نھفته است .ھر پاراگراف ،يک موضوع و
مطلقا ً يک موضوع دارد.
 .١پاراگراف اول
 .٢پاراگراف دوم
 .٣پاراگراف سوم
 .۴و غيره
مفاھيم استنباط شده در متن روميان ٢٧-١
ت پايانی ،ھمکاران پولس در خدمت بشارت انجيل بودند ) ر.ک.
الف .توجه کنيد که تمام زنان در اين قسم ِ
فيل  :(٣ :۴فيبی در آيه  ١؛ پريسکا در آيه ٣؛ مريم در آيه ٦؛ يونيا )يا "يونياس" -که در آن صورت
او يک مرد بوده است( در آيه ٧؛ تريفينا و تريفوسا در آيه  ١٢و پرسيس در آيه ١٢؛ "مادر او" در
آيه  ١٣؛ يوليا در آيه ١۵؛ و"خواھرش" در آيه  .١۵بر حذر باشيد تا از تعصب مذھبی در مورد
خادمين تمام وقت )ر.ک .افس  (١٢ :۴و عطيه
خدمات کليسايی زنان بپرھيزيد .تمامی ايمانداران،
ِ
يافته می باشند )ر.ک ١ .قرن  .(١١ ،٧ :١٢کتاب مقدس رھبری توسط مردان را بعنوان اراده خدا
رسول زن به نام يونيا می
اس زن به نام فيبی ،و احتماال يک
ِ
تاييد می کند .در اين فھرست ما يک ش ّم ِ
ت ظاھراً
پارادوکس
متناقض و
بينيم )ر.ک .يوييل ٢٨ : ٢؛ اعمال  .(٢١-١٦ :٢به سبب اظھارا ِ
ِ
ِ
پولس ،از جمله ١قرن  ۵-۴ :١١درمقايسه با  ،٣۴ :١۴دشوار است بدانيم چطور بايد با روش کتاب
مقدسی در مورد اين مسئله عمل کرد.
نژادی اين اسامی توجه کنيد
احتمال زمينۀ
ب .به
ِ
ِ
 .١ايمانداران يھودی :آکيال ،پريسکا ،اندرنيکوس ،يونياس ،مريم ]در بعضی نسخه ھای خطی تلفظ
دقيق مريم وجود دارد[
 .٢نامھای خانواده ھای شريف رومی :پريسکا ،امپلياتوس ،اپليس ،نارکيسوس ،يوليا ،فيلولوگوس؛
 .٣نامھای خانواده ھای شريف يھودی  :اريستوبولس ،ھيروديون.
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پ .آيات  ١٦-١درودھای شخصی پولس است ،در حاليکه آيات  ٢٠-١٧آخرين ھشدارھای وی در
خصوص معلمين کاذب می باشد .در آيات » ٢٣-٢١گرو ِه بشارت درمناطق ديگر« درودھايشان را
از قرنتس می فرستند.
ت .بحث باب  ١٦در کتاب »تفسير عھد جديد تين ِدل« اثر »اف.اف .بروس« بسيار قابل استفاده است .اگر
اسامی ياد شده در اين باب عالقمند ھستيد ،صفحات  ٢٨۴- ٢٦٦آن کتاب را
به مطالعۀ گستردۀ
ِ
مالحظه نماييد.
ث .مقداری ترديد است که خاتمۀ اين نامه در کجا است .خاتمه ای چند بار در پايان باب ھای ١۵ ،١۴
سنتی ٢٧ -٢۵ :١٦
) (MSP⁴⁶و  ،١٦در نسخه ھای خطی باستانی يونانی ديده می شود .اما خاتمۀ
ِ
در  ، MSS P61א  C ،B ،و  Dو نيز متن يونانی کاربردی کلِ ِمنت رومی ) ٩۵ميالدی(  ،ديده می
شود.
61
آيه  ٢۴درين نسخه ھای خطی قديمی تر يونانی  ،P ،P⁴⁶א C ،B ،A ،ديده نمی شود ،و نه
اوريج ِن« اھل اسکندريه .برای مبحث کامل در
کاربردی »
يونانی
متن
درنسخۀ
التين » ُول ِگي ِ
ِ
ِ
ت« يا ِ
ِ
ِ
بارۀ نسخه ھای متفاوت خطی ،کتاب » نقدی بر متن عھد جدي ِد يونانی « نوشتۀ بروس امِ .متز ِگر،
صفحات  ۵٣٦ -۵٣٣را مطالعه نماييد.
مطـا لـعـه واژگان و عـبــا رات
متن ) NASBبه روز شده(٢-١ :١٦ :
 ١خواھرمان فيبی را به شما می سپارم ،که از خادمان کليسای شھر َک َ
نخريه می باشد؛ تا او را آن گونه
که شايسته مقدسين است در خداوند بپذيريد ،و تا در ھر موردی که نيازی به شما داشته باشد ،او را ياری
دھيد؛ زيرا او خود به بسياری مساعدت نموده است،از جمله خود من نيز.
٢

 " ١ : ١٦به شما می سپارم" اين يک توصيه نامه برای فيبی است که خانمی ش ّماس بود .او احتماالَ نامه
پولس را به روم برد .چند نمونه ديگر از چنين معرفی نامه يا توصيه نامه در عھد جديد وجود دارد )ر.ک.
اعمال ٢٧ :١٨؛  ١قرن ٣:١٦؛  ٢قرن ١ :٣؛ ٢۴-١٨ :٨؛ و فيل .(٣٠-١٩ :٢
" فيبی" نام او به معنای "درخشان" يا " تابان" است.

 " NKJV ،NASBکه از خادمان کليسايی  ...است"
" يک شماس کليسا"
NRSV
" که کليسا را خدمت می کند"
TEV
زن کليسا"
JB
" يک ش ّماس ِ
اين کلمه  iakonosdاست و به شکل »مفعولی مفرد مونث« می باشد .اين کلمه ايست يونانی برای شخص
مجاز به خدمات کليسايی  /خادم  . minister/servant -در مورد مسيح اين کلمه در  ٨ :١۵استفاده شده و
در مورد پولس در افس ٧ :٣؛ کولس  ٢۵ ،٢٣ :١استفاده شده است.
شماسان زن ،ھم در عھد جديد و ھم در نوشتجات کليسايی اوليه که بعد از کتاب مقدس
ت
در مورد خدم ِ
ِ
نوشته شده اند ،شواھدی وجود دارند .نمونه ديگرعھد جديد از زنانی که در کليسای محلی خدمت می نمودند،
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ت بيوه زنان" در »رساالت شبانی« است )ر.ک ١ .تيمو ١١ :٣؛  .(١٦-٣ :۵ترجمه مبسوط  RSVو
"فھرس ِ
اس زن" استفاده می کنند NASB .و NIVاين کلمه را در پانوشت
ترجمه فيليپس در آيه  ١ :١٦از کلمه " َش ّم ِ
خود آورده اند NEB .ازاصطالح " آنکه شاغل مقام است" استفاده می کند .ھمۀ ايمانداران فراخوانده شده اند
تا به طور تمام وقت با عطايايی که يافته اند خدمت کنند )ر.ک .افس  .(١٢ :۴بعضی برای نقش خدمت رھبری
فراخوانده شده اند .سنّت ھای ما بايد تسليم نظر کتاب مقدس شوند! اين مردان و زنان ش ّماس اوليه ،خادمين
بودند نه ھيأت مديران ارشد.
در » مطالعات واژه ھا « ،جلد دوم ،صفحات  ٧۵٢و  ،١١٩٦ام .آر .وين ِسنت می گويد » نظام نامه ھای
رسوالن« که تاريخ تأليف آن اواخر قرن دوم يا اوايل قرن سوم می باشد ،تمايزی بين وظايف و دستگذاری
زنان ياری دھندۀ کليسا ،قائل می شود.
ِ
 .١زنان ش ّماس
 .٢بيوه زنان )ر.ک ١ .تيمو١١ :٣؛ (١٠-٩ :۵
 .٣باکره ھا ) ر.ک .اعمال  ٩ :٢١و احتماال ١قرن (٣۴ :٧
وظايفی که داشتند شامل اين موارد می شد:
 .١مراقبت از مريضان
 .٢مراقبت از کسانی که مورد جفا و آزار جسمی قرار گرفته بودند
 .٣مالقات کسانی که بخاطر ايمان در زندان بودند
 .۴تعليم نو ايمانان
 .۵کمک در تعميد زنان
 .٦تا حدودی نظارت بر زنان عضو کليسا
عنوان خاص :زنان در کتاب مقدس
 .Ιعھد عتيق
الف .از نظر فرھنگی  ،زنان جزو اموال محسوب می شدند.
 .١در ليست اموال ثبت می شدند )خروج (١٧ :٢٠
 .٢رفتار با زنان برده ) خروج (١١-٧ :٢١
 .٣قـ َسم زن را مردی که از نظر اجتماعی مسئول او بود می توانست باطل سازد ) اعداد (٣٠
 .۴زن بعنوان غنيمت جنگی )تثنيه ١۴-١٠ :٢٠؛ (١۴-١٠ :٢١
ب .در عمل ،نقش آنھا متقابل و مشارکتی بود
 .١مرد و زن به صورت و شباھت خدا آفريده شدند )پيدايش (٢٧-٢٦ :١
 .٢به پدر و مادر خود احترام بگذار )خروج ] ١٢ :٢٠تث ([١٦ :۵
 .٣حرمت و تکريم مادر و پدر را رعايت کن )الويان ٣ :١٩؛ (٩ :٢٠
 .۴مرد و زن می توانستند »نذيره« باشند )اعداد (٢-١ :٦
 .۵دختران دارای حق ارث ھستند )اعداد (١١-١ :٢٧
 .٦آنھا بخشی از قوم ھم پيمان ]با خدا[ بودند) تثنيه (١٢-١٠ :٢٩
 .٧از تعاليم پدر و مادر پيروی نما ) امثال ٨ :١؛ (٢٠ :٦
 .٨پسران و دختران » ھيمان «)خانواده نسل الوی( موسيقی معبد را ھدايت می کردند )١تواريخ
(٦-۵ :٢۵
 .٩پسران و دختران در عصر جديد نبوت خواھند کرد )يوئيل (٢٩-٢٨ :٢
ج .زنان در نقش رھبری
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.١
.٢
.٣
.۴

خواھر موسی ،نبيه خوانده شد )خروج (٢١-٢٠ :١۵
مريم
ِ
زنانی که از خدا عطيه داشتند تا در ساختن خيمۀ عبادت شرکت کنند )خروج (٢٦-٢۵ :٣۵
زنی ،به نام دبوره ،نبيه نيز بود )ر.ک .داوران  (۴:۴و تمامی طوايف اسرائيل را رھبری نمود
) داوران ۵-۴ :۴؛ (٧:۵
ُحل َده نبيه ای بود که يوشيای پادشاه از او خواست "کتاب شريعت" را که تازه يافته شده بود
بخواند و تفسير کند )٢پاد ١۴ :٢٢؛ ٢توا (٢٧-٢٢ :٣۴
روت ،زنی خدا شناس ،و ّجده داوود بود
ملکه اِستر زنی خدا شناس بود که يھوديان ايران باستان را نجات بخشيد

.۵
.٦
 .ΙΙعھد جديد
الف .از نظر فرھنگی ،ھم در بين يھود و ھم درجھان "يونانی -رومی" ،زنان در درجه دوم و دارای
حقوق يا امتيازات معدودی بودند ) به استثناء مقدونيه(
ب .زنان در نقش رھبری
 .١اليزابت و مريم زنانی خدا شناس و در اختيار خدا بودند ) لوقا (٢-١
َ .٢حنا  ،زنی خدا شناسی و خادمه معبد بود ) لوقا (٣٦ :٢
 .٣ليديه ،ايماندار و رھبر کليسای خانگی بود )اعمال ١۴ :١٦؛ (۴٠
 .۴چھار دختر فيليپس نبيه بودند )اعمال (٩-٨ :٢١
 .۵فيبی ،زنی شماس در کليسای شھرکنخريه ) روم (١ :١٦
 .٦پريسکا )پرسيکيال( ،ھمکار پولس و معلم آپولس )اعمال ٢٦ :١٨؛ روم (٣ :١٦
 .٧مريم ،تريفينا ،تريفوسا ،پرسيس ،يونيا ،خواھر نيرياس ،چند زن ديگر ھمکار پولس
)روم (١٦-٦ :١٦
زن رسول )روم (٧ :١٦
 .٨يونيا ) ، (KJVاحتماال يک ِ
 .٩افوديه و سينتيخی ،ھمکاران پولس )فيل (٣-٢ :۴
 .ΙΙΙچگونه ايماندار امروزی می تواند نمونه ھای متفاوت کتاب مقدسی را بسنجد؟
الف .چگونه می توان تمايز بين واقعيت ھای تاريخی يا فرھنگی ،که صرفا ً در مضمون اوليه خود
حقايق ابدی را يافت که درمورد تمامی کليساھا و ايمانداران ھمۀ ادوار اعتبار
مصداق دارند ،و
ِ
دارند ؟
 .١ما بايد مقصود نويسنده اصلی را بسيار جدی تلقی کنيم .کتاب مقدس کالم خدا و تنھا منشاء
ايمان و عمل می باشد.
 .٢ما بايد بخش ھای وحی شده که واضحا ً مربوط به شرايط تاريخی زمان خود بوده اند را حل و
فصل کنيم
 ١-٢کيش )به عبارت ديگر مراسم و آيين ھای( اسراييل )ر.ک .اعمال ١۵؛ غالطيان(٣
 ٢-٢دين يھود در قرن اول
ً
 ٣-٢اظھارات پولس در ١قرنتيان که واضحا تأثير يافته از زمان خود اوست
) (١سيستم قانونی روم بت پرست ) ١قرنتيان (٦
) (٢باقی ماندن به صورت برده ) ١قرن (٢۴-٢٠ :٧
) (٣تجرد و پاکدامنی )  ١قرن (٣۵-١ :٧
) (۴بکارت ) ١قرن (٣٨-٣٦ :٧
) (۵غذای ھای تقديم و قربانی شده به بت ھا )١قرن (٣٣-٢٣ :١٠
) (٦اعمال نامتناسب در ھنگام شام خداوند ) ١قرن (١١
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ب.

 .٣خدا کامالَ و واضحا ً خود را به فرھنگ و زمان خاصی مکشوف کرد .ما بايد اين مکاشفات را
جدی و مھم بگيريم ،اما نه ھمۀ جوانب آنرا که صرفا ً در تاريخ خود مصداق داشته است .کالم
خدا ،به نقل قول از خود خدا خطاب به فرھنگی خاص در زمانی خاص نوشته شد.
تفسير کتابمقدس بايد در راستای دستيابی به مقصود نويسنده اصلی باشد .پيام او خطاب به مردم
ِ
تفسير صحيح است .اما سپس ما بايد آن
در
مھم
و
بنيادی
اصل
يک
اين
؟
است
بوده
چه
خود
عصر
ِ
بودن زنان چيست
رھبر
در
اشکال
را به زمان خود انطباق دھيم .حال می پردازيم به اينکه مسئله و
ِ
واقعی تفسير ،می تواند در ارائه معنی کلمه باشد( .آيا تعداد خادمين رسمی کليسا بيش از
)مشکل
ِ
شماسان زن )روم (١ :١٦رھبر محسوب می شده
تعداد شبانانی بوده که رھبر تلقی می شده اند؟ آيا
ِ
اند؟ پر واضح است که پولس ،در١قرن  ٣۵-٣۴ :١۴و  ١تيمو  ،١۵-٩ :٢تاکيد می کند زنان نبايد
پرستش جمعی را رھبری کنند! اما من چگونه اين را امروز بکار بگيرم؟ نمی خواھم فرھنگ
پولس يا فرھنگ من ،ندای کالم خدا و ارادۀ او را خاموش کنند .احتماالَ زمان پولس بسيار محدود
کننده بوده ،اما زمان من نيز می تواند زياده از حد آزاد باشد .ترديد و دغدغه بسيار دارم که بگويم
شرطی قرن اول و مربوط به محل و رويدادھای آن زمان ھستند .من
تعاليم پولس ،حقايق
گفته ھا و
ِ
ِ
کی ھستم که بگذارم تفکر يا فرھنگ من ،نفی کالم نويسنده وحی يافته باشد؟
زنان رھبر در کتاب مقدس موجود است )حتی درنوشته ھای پولس،
ليکن ،وقتی نمونه ھای
ِ
جمعی« پولس در ١
پرستش
ث»
ر.ک .روميان (١٦چه بايد بکنم ؟ نمونۀ خوبی از اين ،مبح ِ
ِ
ِ
قرنتيان ١۴-١١می باشد .در  ۵ :١١بنظر می رسد به زنان اجازه می دھد زمان پرستش عمومی
دعا و موعظه نمايند  -البته با موی پوشيده  -اما در  ٣۵-٣۴ :١۴او الزاما ً می گويد آنھا بايد ساکت
زنان شماس )روم  (١ :١٦و نبيه ھا )ر.ک .اعمال  (٩ :٢١بوده اند .وجود
بمانند! در آن موقع،
ِ
اين تفاوت ھا وتنوع است که به من آزادی می بخشد تا نظرات پولس را )در ارتباط با منع ھا و
محدوديت ھا برای زنان( منحصر به قُرنتُس و اف ُسس در قرن اول تلقی کنم .در ھر دو کليسا مسائلی
گيری آزادی تازه يافتۀ زنان وجود داشته است )به کتاب » قُ ِرنتُس بعد از آنکه پولُس
در مورد بکار
ِ
آنجا را ترک کرد« اثر»بروس مي ِنتر« رجوع نماييد( ،که می توانسته باعث مشکالتی برای کليسای
آنھا در بشارت دادن به جامعه خودشان باشد .آزادی ايشان بايد محدود می شد تا انجيل بتواند
مؤثرتر قرار گيرد.
زنان تعليم يافته و سخنور
عکس زمان پولس است .در اين روزھا اگر به
زمان من درست به
ِ
ِ
اجازۀ بشارت انجيل و رھبری داده نشود ،ممکن است انجيل محدود گردد! ھدف نھايی از پرستش
جمعی چيست؟ مگر بشارت و شاگرد سازی نيست؟ آيا زنان در مقام رھبری باعث حرمت خدا و
جلب رضايت او می گردند؟ کتاب مقدس در ّکل به نظر ميرسد که می گويد " بلی "!
من مايلم تسليم نظر پولس شوم :در الھيات ،در درجۀ اول پيرو پولس ھستم .مايل نيستم بيش از
اندازه تحت تأثير يا تحت کنترل فمينيسم باشم! اما احساس می کنم کليسا در واکنش خود نسبت به
حقايق مسلم کتابمقدسی ،از جمله نادرست بودن برده داری ،نژادپرستی ،تعصب ورزيدن و تبعيض
جنسيتی ،به ُکندی عمل کرده است .ھمچنين کليسا در واکنش مناسب در قبال سوء رفتار و خشونت
عليه زنان در دنيای امروز ،کند و آھسته عمل کرده است .خدا به توسط مسيح ،بردگان و زنان را
آزاد کرد .من جرئت نمی کنم اجازه دھم متنی که محدود به فرھنگ خاص بوده است ،ايشان را
دومرتبه به زنجير بکشد.
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يک نکتۀ ديگر :بعنوان مفسر کتاب مقدس دريافته ام کليسای قرنتس ،کليسايی پر اختالل بود.
عطايای کاريزماتيک خواھان بسيار داشتند و در مورد آنھا فخرفروشی می شد .احتماالً زنان ھم
تمام وقت و حواس خود را به اين موضوع معطوف کرده بودند .نيز معتقدم کليسای افسس تحت
تأثيرمعلمين کاذبی بود که از زنان سوءاستفاده کرده ،آنان را بعنوان سخنگو و نمايندۀ خود در
کليساھای خانگی افسس ،بکار می بردند )ر.ک ١ .و ٢تيموتاوس(.
ج .چند کتاب برای مطالعه بيشتر:
» .١چگونه کتاب مقدس را درست درک کنيم « اثر» گــُردن فـی و داگ استوارت« )صفحات
(٧٧ -٦١
 ».٢انجيل و روح القدس :مسائلی در تفسير عھدجديد« اثر »گــُـردن فـی«
کايزر ،پيتِر اِچِ .ديويدز ،اِف.اِف .بروس و
 ».٣گفته ھای پيچيدۀ کتاب مقدس« اثر» والتر سی.
ِ
نفرد تی .ب َرنچ «)صفحات ٦١٦ -٦١٣؛ (٦٦٧-٦٦۵
َم ِ
" کليسا"  :عنوان خاص ذيل را مالحظه کنيد.
) (Ekklesiaعنوان خاصِ :کـلـيـســــا
ت " بيرون از" و "خوانده شده" تشکيل شده است؛ ازينرو واژه مذکور به
اين واژۀ يونانی ،از دو عبار ِ
افرادی اشاره دارد که توسط خدا به بيرون خوانده شده اند .کليسای اوليه اين واژه را از يک کاربرد غير
مذھبی برگرفت )ر.ک .اعمال  ،(۴١ ،٣٩ ،٣٢ :١٩نيز به خاطر کاربرد اين واژه در »ترجمۀ ھفتاد« در مورد
"جماعت" اسرائيل )ر.ک .اعد  ٣ :١٦؛  .(۴ :٢٠کليسا اوليه واژۀ ياد شده را در مورد خود ،بعنوان ادامه ای
قوم خدا درعھ ِد عتيق ،استفاده می کردند .آنھا اسرائيل جديد )ر.ک .روم ٢٩-٢٨ :٢؛ غال١. ١٦:٦پطر ۵ :٢
از ِ
جھانی خدا بودند)ر.ک.پيدا  ١۵:٣و ٣:١٢وخرو ٦ -۵:١٩ومتی ١٨-٢٠:٢٨
ت
 ٩ ،؛ مکا (٦:١و
تحقق ماموري ِ
ِ
ِ
ولوقا ۴٧:٢۴؛ اعما . (٨:١
اين واژه در چھار انجيل و کتاب اعمال به چند معنی استفاده شده است.
 .١اجالس شھر که غير مذھبی بوده است  ،اعمال ۴١ ،٣٩ ،٣٢ :١٩
 .٢قوم جھانی خدا در مسيح ،متی  ١٨ :١٦و افسسيان
 .٣يک جماعت محلی ايمانداران مسيح ،متی  ١٧ :١٨؛ اعمال ) ١١ :۵در اين آيات کليسای اورشليم(
 .۴قوم اسرائيل در ّکل ،اعمال  ،٣٨ :٧در موعظه استيفان
 .۵قوم خدا در يک منطقه ،اعمال  ) ٣ :٨يھودا يا فلسطين (
 " کنخريه " اين يکی از دو بندر قرنتس بود .اين بندر در سمت شرقی قرار داشت )ر.ک اعما .(١٨:١٨
شرطی
غيرمعين
 " ٢ :١٦او را در خداوند بپذيريد آن گونه که شايسته مقدسين است " اين فعل »گذشته
ِ
ِ
غـيـرمـسـتـقـيـم ]در دستور يونانی ظاھراً غـيـرمـسـتـقـيـم و در معنی معلوم[ «  prosdechomaiاست که به
معنی " با مھربانی ،مثل يک مھمان پذيرفتن است" ) ر.ک .فيل  .( ٢٩ :٢پولس به اين خانم اعتماد داشت و می
خواست کليسا اين خانم را پذيرفته ،از طرف پولس کمکش کند.
 " مقدسين " اين کلمه يعنی " افراد مقدس" .نه تنھا اين واژه جايگاه ايمانداران را در مسيح توصيف می
کند بلکه نيز اميد است زندگی خدا پسندانه آنھا و جايگا ِه نوين مقدس شان را درمسيح ،به طرز پيشرو مشخص
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نمايد .کلمه "شخص مقدس" ھميشه بصورت »جـمــع« است  -بجز يک بار در فيليپيان ) - (٢١ :۴و حتی در
آن مورد ھم مفھوم جمعی دارد .مسيحی بودن يعنی عضويت در يک جامعه ايمانداران ،يک خانواده ،و يک
ايمان کتاب مقدسی قائل شده است!
بدن .کليسای غربی امروزی ارزش کمی برای اين جنبۀ جمعی و شراکتی
ِ
عنوان خاص» :مقدسين« در  ٧ :١رجوع نماييد.
به
ِ
" در ھر موردی که او نيـازی به شـما داشتـه باشد ،به او ياری دھيد " در اينجا دو » صفــت مـفـعـولـی«
وجود دارد .اولی ») paristēimگـذشـته مـطـلـق اخـبـاری«( ،به معنای " در کنار ايستادن بمنظور ياری دادن
است" .دومی») chrēzō ،حــال مــتـعــدی«( ،به معنای " کـمــک کـردن در ھــرآنچـه که الزم اسـت" می
باشد )ر.ک ٢ .قرن.(١ :٣
اين اشاره بود به تدارکات و حمايت ھای مالی برای کسانی که برای خدمت به مناطق مختلف سفر می
منظور توصيه نامه ھا بود.
کردند .اين
ِ

 " NKJV،NASBاو به بسياری کمک کرده است"
" او درحق بسياری نيکوکاری کرده"
NRSV
"زيرا او خود برای بسياری از مردم دوست نيکويی بوده است"
TEV
"از تعداد زيادی از مردم مراقبت کرده است"
JB
اين کلمه proistatis ،تنھا در اين قسمت عھد جديد وجود دارد .اين واژه می تواند به کمک عملی يا
ت مونّث و ثروتمند بوده است .چون فيبی درحال
مالی اشاره داشته باشد .اين واژه در اصل به معنای ولينعم ِ
سفر به روم بود )ر.ک .آيه  (١و به بسياری کمک کرده بود )آيه  ،(٢اين ممکن است به لحاظ گذشتۀ او در
مورد اين خانم مصداق داشته باشد.
متن ) NASBبه روز شده(١٦-٣ :١٦ :
 ٣به پريسکا و اکيال ھمکاران من در مسيح عيسی سالم برسانيد ،که جان خود را بخاطر من به خطر
انداختند ،و نه تنھا من از آنھا سپاسگزار ھستم ،بلکه تمام کليساھای غير يھود نيز؛ ۵ھمينطور به کليسايی
که در خانه آنھاست سالم برسانيد .به ِاپايِنتوس ،دوست عزيزم در خداوند سالم برسانيد؛ او نخستين کسی در
آسيا است که به مسيح ايمان آورد ٦ .مريم را که برای شما زحمت زياد کشيده است ،سالم گوييد ٧ .به
اندرونيکوس و يونياس ،خويشاوندان و ھم بند ھای من ،که در ميان رسوالن از چھره ھای برجسته اند ،و
قبل از من در مسيح بودند ،سالم برسانيد ٨ .به امپلياتوس ،که حبيب من در خداوند است ،سالم برسانيد ٩ .به
اوربانوس ،ھمکار ما در مسيح ،و دوست حبيبم استاخيس سالم دھيد  ١٠به ِاپ ِلس ،که در مسيح مقبول شده
است ،سالم برسانيد .به اھل خانه آريستوبولُس سالم گوييد ١١ .به خويشاوند من ھيروديون سالم برسانيد.
اھل خانه نارکيسوس  ،که در خداوند ھستند را سالم گوييد ١٢ .به تريفينا و تريفوسا ،کارکنان در خداوند سالم
س عزيز ،که در خداوند سخت کار کرده است سالم گوييد ١٣ .به روفس ،که در خداوند
برسانيد .به پرسي ِ
١۴
برگزيده است ،ھمچنين مادر او و من سالم برسانيد .به اسينکريتوس ،فليگونِ ،ھرماس ،پاتروباس و
ِھر ِمس و برادرانی که با ايشان ھستند سالم برسانيد ١۵ .به فيلولوگوس ،يوليا ،نيرياس و خواھرش ،و به
اُليمپاس و ھمه مقدسانی که ھمراه ايشانند ،سالم برسانيد ١٦ .يکديگر را به بوسه ای مقدس سالم گوييد.
ھمه کليساھای مسيح به شما درود می فرستند.
۴
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 " ٣ :١٦پريسکا و اکيال " لوقا او را "پريسکيال" می نامد .نام او اغلب پيش از شوھرش می آيد که بسيار
نامعمول بود )ر.ک .اعمال  ١ ،١٨ :١٨قرن  ١٩ :١٦؛  ٢تيمو  .(١٩ :۴احتماال او از طبقه نجبای رومی يا
شخصيت غالب در ازدواجشان بود .پولس و اين زوج نيز يا خيمه دوز بودند يا چرم کار .پولس آنھا را
"ھمکاران در مسيح عيسی" می خواند .او احتماال در مورد نکات قوی و ضعف ھای کليسای روم از اين
زوج شنيده بود.
 " ۴ :١٦جان خود را ...به خطر انداختند " اين اصطالحی بود که از واژه ای برای" تبر ّ
جالد" برگرفته شده
بود .کتاب مقدس در مورد مقصود پولس از اين عبارت ،مطلبی نمی گويد.
 " و نه تنھا من از آنھا سپاسگزار ھستم ،بلکه تمام کليساھای غير يھود نيز" پولس از دوستی و کمکھای
فعاالنه اين زوج بسيار سپاسگزار بود .او حتی خدمات آنھا را به تمامی "کليساھای غير يھود" بسط می دھد.
چه تأييد و شکر گزاری عظيمی! ممکن است اين اشاره ای به تشويق و آگاه ساختن آپولس توسط آنھا باشد
)ر.ک .اعمال .(٢٨-٢۴ :١٨
 " ۵ :١٦کليسا" مقصود اين کلمه يک گروه اشخاص ھستند نه يک ساختمان .معنی آن " به بيرون خوانده
شدگان" بود .در عھدعتيق زبان يونانی که »ترجمه ھفتاد« ) (LXXنام دارد ،اين کلمه برای ترجمه کلمه
عبری  ، qahalکه خود به معنی "جماعت" است ،مورد استفاده قرار می گرفته است .کليسای اوليه خود را
ای جدا شده.
بصورت جانشينان طبيعی و تحقق "جماعت اسرائيل" عھد عتيق می ديد ،نه يک گرو ِه فرقه ِ
»عنوان خاص« در  ١ :١٦را ببينيد.
 " به کليسايی که در خانۀ آنھاست" مسيحيان اوليه در خانه ھا جمع می شدند )ر.ک٢٣ :١٦ .؛ اعمال :١٢
١٢؛ ١قرن ١٩ :١٦؛ کولس  ١۵ :۴و فليمون  .(٢ساختمان ھای کليسا تا قرن سوم ميالدی وجود نداشت.
 " اپا ِينتوس " اسم اين مرد به معنی " حمد شده" می باشد.
" او نخستين کسی  ...است که به مسيح ايمان آورد" در  ١قرن  ١۵ :١٦در مورد خانواده استِفاناس نيز
اين موضوع گفته شده است.
 " در آسيا" نام آسيا در اشاره به ناحيۀ رومی که يک سوم غربی ترکيه امروزی را در بر می گيرد ،بوده
است.
" ٦ :١٦مريم را که برای شما زحمت زياد کشيده است" در مورد اين شخص ھيچ اطالعی وجود ندارد.
ممکن است او يک مبشر از کليسای روم بود .ما بسياری از ايمانداران عالی و روحانی را نمی شناسيم اما
خداوند آنھا را بخوبی می شناسد.
" ٧ :١٦ھم بند ھای من " علمای امروزی مطمئن نيستند اين به کدام دورۀ زندان اشاره می کند .پولس
بخاطر ايمانش رنج ھای بسياری کشيد ) ر.ک ٢ .قرن ١١-٨ :۴؛  ١٠-۴ :٦؛  .(٢٨-٢۵ :١١او در فيليپيه،
قيصريه ،روم و احتماال مکان ھای ديگر نيز در زندان بود )ر.ک .افسس ١ ،قرن ٣٢ :١۵؛  ٢قرن .(٨ :١
 " يونياس" اين نام می تواند مذکر يا مونث باشد ،که بستگی به عاليمی دارد که روی حروف آن گذاشته
می شوند .نسخه ھای مختلف يونانی آنرا بطور متفاوت نوشته اند “Iounian” :در نسخۀ خطی א ، B ، A ،
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 G ، F ، D ،Cو  Pديده می شود ،ولی بدون عاليم روی حروف است .شکل مونث آن با عاليم روی
حروف ،در نسخ " D² ، "MSS B2و  ٠١۵٠وجود دارد .در نسخ پاپيروسی اوليه  P46و بعضی ترجمه ھای
يونانی استفاده شده بوسيلۀ » ِجروم«  ،اسم
ولگيت ]ترجمۀ التين قرن پنجم ميالدی[ و قِبطی ،و نيز متون
ِ
” “Ioulianوجود دارد که يک اسم مونث است .بعضی از علما گمان می کنند اين اشتباھی در نسخه برداری
بوده است .اين شکل مونث در  ١۵ :١٦نيز وجود دارد .در مورد دو نفری که در آيه  ٧نامبرده شده اند چند
احتمال وجود دارد؛ ) (١دو ايماندار يھودی که بھمراه پولس زندانی شدند؛ ) (٢يک برادر و خواھر؛ يا )(٣
يک زن و شوھر .اگر اين اسم مونث باشد و اگر معنای عبارت "رسوالن" گسترده تر از آن کلمۀ "دوازده
رسول زن بوده است.
شخص" بوده ،در آن صورت او يک
ِ
ھمچنين حائز توجه است که ” “Juniasبا اين حروف در ھيچکدام ادبيات رومی يا کتيبه ھا ،ديده نمی شود
ولی اسم ” “Juniaبسيار معمول بوده است .اين يک اسم فاميلی رومی بود .برای اطالعات بيشتر در مورد
زنان در خدمت مسيحی ،به کتاب »رھبران زن و کليسا« ،اثر »ليندا الِ .بلويل« ،ص  ١٨٨پانوشت ۴٢
رجوع نماييد.

" در ميان رسوالن از چھره ھای برجسته اند"
NASB
" که در ميان رسوالن از چھره ھای قابل مالحظه ھستند"
NKJV
" که در ميان رسوالن از چھره ھای مھم ھستند"
NRSV
" آنھا در ميان رسوالن معروف ھستند"
TEV
رسوالن برجسته"
" به آن
NJB
ِ
اين می تواند رجوع به » دوازده « ]رسول[ باشد ،و در آن صورت اين دو شخص برای شان کامالً آشنا
بودند  -يا برای گروه بزرگتری از خادمين که "رسوالن" خوانده می شدند )ر.ک .اعمال  ۴:١۴و١۴ ۴؛ :١٨
۵؛ ١قرن ٩ :۴؛غال١٩ :١؛ فيل  ٢۵ :٢؛ ١تسا .(٦ :٢اين متن بصورت ضمنی چنين استفاده وسيع تری را
تاييد می کند ،از جمله افس  ،١١ :۴اما »حرف تعريف معين« به »دوازده« ]رسول[ اشاره می کند .عنوان
خاص  :فرستادن ) (Apostellōدر  ١ :١را ببينيد.
دمشق پولس ،نجات
 " قبل از من در مسيح بودند" بديھی است مقصود اينست که آنھا قبل از تجربه را ِه
ِ
يافته و در خدمت مسيح فعال بودند.
 ١٦ -٨ :١٦اسامی موجود در اين بخش برای علما ناشناخته است .آنھا برای خداوند و پولس عزيز بودند ولی
نام و خدمت آنھا در عھد جديد يا نوشته ھای اوليه مسيحيان ثبت نشده است .مھم اينست که در اين جا آميخته ای
کنار ھم ذکر شده است.
معمولی بردگان و نام ھای خانوادگی خانواده ھای شريف رومی و يھودی در
از اسامی
ِ
ِ
مردان و ھمچنين زنان در آن ذکر شده اند .افراد ثروتمن ِد آزاد شده از بردگی و مبشرانی که در مناطق مختلف
موعظه می کنند در آن ياد شده اند .افراد خارجی که از ايران آمده اند در آن نامبرده شده اند .تمامی ديوارھای
جدايی ،در کليسای عيسی مسيح فرو ريخته اند )ر.ک٢٢ :٣ .؛  ١٢ :١٠يوئيل] ٣٢-٢٨ :٢اعمال -١۴ :٢
١ ،[ ٢١قرن ١١ :١٢؛ غال  ٢٨ :٣؛ کولس !(١١ :٣
 " ٨ :١٦امپلياتوس" اين اسم  ،مثل پريسکا ويونيا يکی از اسامی فاميل رومی معروف بود.
 " که حبيب من در خداوند است " اين کلمه "حبيب" بوسيله خدای پدر در مورد پسرش عيسی در متی :٣
ھای خادم« اشعيا باشد )ر.ک .متی  ١٨:١٢در
 ١٧و  ۵ :١٧استفاده شده است که ممکن است لقبی از »غزل ِ
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نقل قول از اشعيا  .(١ :۴٢اما پولس از آن ،در خطاب به ايمانداران استفاده می کند )ر.ک٩-٨ :١٦ ،٧ :١ .؛
١قرن ١٧ ،١۴ :۴؛  ۵٨ :١۵افس  ٢١ : ٦؛ فيل ١٢ :٢؛ کولس ٧ :۴و ٩و ١۴؛ ١تيمو ٢ :٦؛ فليمون آيه
(١٦
 " ٩ :١٦اربانوس" اين اسم به معنای "شھرنشين" يا "در شھر بار آمده" می باشد.
 " در مسيح " اين عبارت  ،بھمرا ِه " در خداوند" ،عبارتی است که درسراسر اين فصل مکرراً استفاده می
شود .اين کارکنان مسيحی ھمه اعضای يک خانواده و يک نجات دھنده بودند.
 " استاخيس" اين يک اسم نادر و به معنای خوشه )گندم( است .باستانشناسان اين اسم را در ارتباط با
خانوادۀ ِسزار ]قيصر روم[ يافته اند.
 " ١٠ :١٦در مسيح  ...مقبول شده " اين اصطالح برای کسی استفاده می شود که متحمل سختی ھا شده و
وفادار باقی مانده است» .عنوان خاص« در  ١٨ :٢را ببينيد.
 " اھل خانه " بعضی از علما گمان می برند که اين عبارت به بردگان در خدمت خانگی آريستوبولس اشاره
می کند نه اعضای خانواده اش ،و ھمين مورد در عبارت" اھل خانه نارکيسوس" در آيه  ١١ھم صدق می کند.
آگريپاس
برادر »ھيروديس
] " متعلق به[ آريستوبولس" بعضی علما )اليت فوت( گمان می برند که او
ِ
ِ
اول« بود )که در باب  ١٢اعمال دستور کشتن يعقوب رسول را داد( .اگر اينطور باشد ،اين نشان می دھد که
انجيل چگونه در اين خانواده سلطنتی »اَدومی« نفوذ کرد.
بردگان خانوادۀ ھيروديس باشد.
" ١١ :١٦ھيروديون" ممکن است او يکی از
ِ
" اھل خانه نارکيسوس" ممکن است اشاره به خادم معروف امپراطور کالديوس باشد .در اين صورت،
نشان می دھد انجيل در بين اعضای خانواده ھای سلطنتی رومی نفوذ کرده بود.
 " ١٢ :١٦تريفينا" يعنی "ظريف".
 " تريفوسا " اين اسم يعنی "لطيف" .آنھا احتماال خواھر بودند ،حتی شايد دوقلو.
خستگی شديد " را می دھد.
"سخت کار کرده است" اين کلمه معنی کار سنگين " تا ّح ِد
ِ
" پرسيس" اين کلمه يعنی "زن ايرانی"
س معروف در روم وجود داشت
 " ١٣ :١٦روفس" اين اسم يعنی "قرمز" يا "مو قرمزی" .ظاھرا يک رو ِف ِ
)ر.ک .مرقس  .(٢١ :١۵نمی توان مطمئن بود که اين ھمان شخص است ولی احتمال آن وجود دارد.

NASB

" در خداوند برگزيده است"
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NRSV،NKJV
TEV
JB

" برگزيده در خداوند"
کارکن برجسته در خدمت خداوند"
" اين
ِ
" يک خادم برگزيده خدا"

معنی تحت الفظی عبارت" ،انتخاب شده" است .در اينجا عبارت نه تنھا به دعوت خدا ،بلکه به شيوۀ
زندگی او نيز در خدمت ارتباط دارد .مادر او نيز ھميشه به پولس محبت ھای بسيار کرده بود.
" ١۴ :١٦ھرماس" اين اسم خدای خوش شانسی است .اين نامی بسيار معمول برای بَرده ھا در قرن اول در
دنيای يونانی -رومی بود.
" ١۵ :١٦ھمه مقدسان" »عنوان خاص«  :مقدسين در  ٧ :١را ببينيد.
 " ١٦ :١٦بوسه مقدس" شواھد اوليه در اينکه چه کسانی در چه مواقعی و در چه موقعيت ھايی روبوسی
می کردند وجود ندارد .در کنيسه ،که نحوه درود گفتن آن را کليسا الگو قرار داد ،مردان گونۀ مردان را می
بوسيدند و زنان ،زنان را روبوسی می کردند )ر.ک١ .قرن  ٢٠:١٦و ٢قرن١٢ :١٣؛  ١تسا ٢٦ :۵و١پطر:۵
 .(١۴اين طرز درود ،مبدل به مسئله ای در کليسا و باعث سوء تفاھم بی ايمانان شد و ازينرو منسوخ گرديد.
متن ) NASBبه روز شده(٢٠-١٧ :١٦ :
١٧حاال برادران ،از شما استدعا می کنم مراقب آنانی باشيد که سبب جدايی ھا و موانعی می شوند که به
ضد تعليمی است که يافته ايد ،و از آنان دوری کنيد ١٨ .زيرا چنين افرادی بَرده ھستند  -نه بردۀ خداوند ما
سخنان خوشايند و تملّق آميز ،دلھای افرادی را که به آنھا اعتماد
اميال خودشان؛ و با
مسيح  -بلکه بردۀ
ِ
ِ
١٩
کرده اند فريب می دھند .زيرا خبر اطاعت شما به ھمه رسيده است؛ بنابراين من بخاطر شما شادی می
کنم ،اما می خواھم شما در آنچه نيکوست حکيم و در آنچه شرير است ،بی تجربه باشيد ٢٠ .خدای صلح
بزودی شيطان را در زير پايھای شما خواھد کوبيد .فيض خداوند ما عيسی مسيح با شما باد.
 ١٧ :١٦بنظر می رسد اين ھشدار به طور غير منتظره داخل اين مضمون شده است .در آيات ١٨-١٧
فھرستی از آنچه اين معلمين کاذب انجام می دادند وجود دارد.
 .١باعث تفرقه ھا می شدند
 .٢برای ايمانداران موانع ايجاد می کردند
 .٣بر خالف آموزه ھای کليسا تعليم می دادند
ت خود را خدمت می نمودند
.۴
اميال پس ِ
ِ
 .۵دلھای افرادی را که به آنان اطمينان کرده بودند ،با سخنان خوشايند و تملق آميز فريب می دادند
اين فھرست ،ربطی با ايمانداران ضعيف و قوی در ١٣ :١۵-١ :١۴ندارد.
 "از آنان دوری کنيد" فعل »حـال اخـبـاری الـتـزامی« است .اين مضمونی است که چند بار تکرار می
شود ) ر.ک .غال  ٢ ،٩-٨ :١تسا  ٦ :٣و  ٢ ،١۴يوحنا .(١٠
١٨ :١٦
NRSV ،NASB
TEV

" اميال خودشان"
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"شکم خودشان"
NKJV
" طمع خودشان"
NJB
معنی تحت الفظی اين عبارت "شکم ھا" است )ر.ک .فيل  ١٩ :٣تيط  ( ١٢ :١معلمين کاذب ھمه چيز را
منافع پَست خودشان تغيير می دادند.
بر اساس
ِ
 " سخنان خوشايند و تملق آميز" معلمين کاذب اغلب ظاھر جذاب دارند و شخصيت شان پويا و چشمگير
است ) ر.ک .کولس  .(۴ :٢آنھا اغلب مطالب شان را بطرز بسيار منطقی ارائه می کنند .ھوشيار باشيد! چند
آزمايش کتاب مقدسی که با آن ھا می توان معلمين کاذب را تشخيص داد در تثنيه  ۵-١ :١٣؛  ،٢٢ :١٨متی ،٧
فيل  ١ ،١٩ :١٨ ، ٣-٢ :٣و يوحنا  ، ٦-١ :۴ديده می شوند.
اخـبـاری سـبـبی« و
حـال
" دلھای افرادی را که به آنھا اعتماد کرده اند فريب می دھند " درينجا ،فعل » ِ
ِ
ايمانداران ظاھراً جديد يا ساده ،آسيب پذير )بی تجربه در شرارت(
گويای "در حال فريب دادن" است .اين
ِ
نيز بودند.
 " ١٩ :١٦خبر اطاعت شما به ھمه رسيده است " جمله به  ٨ :١اشاره می کند .اين يکی از مبالغه ھای پولس
است.
 " در آنچه نيکوست حکيم و در آنچه شرير است ،بی تجربه باشيد" اين جمله تعليم عيسی را منعکس می
کند )ر.ک .متی  ١٦ :١٠لوقا (٣ :١٠
 " ٢٠ :١٦خدای صلح " عنوانی شکوھمند برای خدا است )ر.ک ٢ ،٣٣ :١۵ .قرن  ١٦ :١٣فيل ١ ،٩ :۴
تسا  ٢٣ :۵عبر (٢٠ :١٣
 " بزودی شيطان را در زير پايھای شما خواھد کوبيد" کنايه ای است به پيدا  .١۵ :٣رابطه ايمانداران با
ماشيح به آنھا پيروزی نيز می بخشد )ر.ک ١ .يوحنا  .(٢٠-١٨ :۵اين يک وعده و مسئوليت پر ھيبت می
معلمين کاذب نتيجه شده است و باعث می
نمودار ھرج و مرج و شقاقی است که از
باشد .در اين متن ،شيطان
ِ
ِ
شود کليسا تمرکز خود را نسبت به »ماموريت عظيم« از دست بدھد .در خفای معلمين کاذب ،ديوھا می باشند!
اما انجيل ،از آنانی که با تمام دل به آن ايمان می آورند و مطابق آن زندگی می کنند ،تاريکی و شرير را دور
ميسازد .کتاب ارزنده ای در اين زمينه » ،سه سوال بسيار مھم در مورد جنگ روحانی«  ،اثر» کلينتون ی.
آرنولد« می باشد.
ت دارای شخصيت
عنوان خاص :شرار ِ
اين موضوع به چند دليل ،موضوعی بسيار مشکل است:
 .١عھد عتيق ،يک دشمن اعظم عليه نيکويی را معرفی نمی کند ،بلکه چھرۀ يک خادم يھوه را می نماياند
که راھی ديگر در برابر مردم می نھد و به آنھا اتھام شرارت می زند.
دار خدا ،در نوشته ھای زمان بين عھد عتيق و جديد )نوشته ھای
 .٢موضوع دشمن اعظم و شخصيت ِ
الھامی يھود( که از مذھب ايرانی )زرتشتی( تأثير گرفته بودند ،توسعه يافت .اين به نوبه خود،
غير
ِ
تأثير مھمی بر ] rabbinical Judaismدين يھود که در آن مقطع ،تابع ماليان و کاتبان يھودی بود[
گذاشت.
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 .٣عھد جديد مضامين عھد عتيق را در مقوله ھايی که به طورغيرمنتظره رک و خشک ليکن گزيده و
معدود ھستند ،شرح و بسط می دھد.
ت کتاب مقدسی ،شرير را مطالعه کند )ھر کتاب يا نويسنده يا نوع ادبی به طور
اگر کسی از ديدگا ِه الھيا ِ
مجزا مطالعه شود و رئوس مطالب تھيه گردد( آنگاه جنبه ھای بسيار متفاوتی از شرير مکشوف خواھد شد.
مراجع غير کتابمقدسی ،يا مذاھب عالم يا مذاھب شرقی که
اما اگر روش مطالعۀ شرير با استفاده از
ِ
دنيوی کتاب مقدس ھستند باشد ،در آن صورت بيشتر بسط موضوع در عھد جديد ،از قبل در مذاھب
مراجع
ِ
گرايی« ايرانی و روح گراي ِی يونانی -رومی وجود داشته است.
»دوگانه
ِ
اگر شخص پيش انگارانه يقين دارد کتاب مقدس دارای اقتدار الھی است ،آنگاه بايد بسط موضوعات در
عھد جديد را بعنوان مکاشفۀ پيشرو تلقی نمايد .مسيحيان بايد مراقب بوده اجازه ندھند روايات قومی يھود يا
ادبيات غرب ) مثل دانته و ميلتون( مفاھيم کتاب مقدسی را تعريف و تعيين نمايند .در اين حيطۀ مکاشفه الھی،
راز و ابھام مسلما ً وجود دارد .خدا اراده ننموده است ھمه خصوصيات شرير ،منشاء آن و ھدف و نقش آن را
مکشوف سازد ،ليکن شکست آنرا مکشوف نموده است!
در عھد عتيق به نظر می رسد واژۀ شيطان يا متھم کننده به سه گروه مجزا مرتبط است:
 .١انسان ھای متھم کننده ) ١سمو۴ :٢٩؛  ٢سمو٢٢ :١٩؛  ١پاد ٢۵ ،١۴،٢٣ :١١؛ مزمور (٦ :١٠٩
فرشتگان متھم کننده )اعد ٢٣-٢٢ :٢٢؛ زکر(١ :٣
.٢
ِ
 .٣ديوھای متھم کننده ) ١توا ١ :٢١؛  ١پاد ٢١ :٢٢؛ زکر(٢ :١٣
تنھا بعدھا در دوران بين عھد عتيق و جديد است که مار مزبور در پيدايش باب  ،٣بعنوان شيطان شناخته
شده است ) ر.ک .کتاب حکمت ٢۴-٢٣ : ٢؛  ٢خنوخ  ،(٣ :٣١و حتی بعد از آن زمان نيز بوده که اين
موضوع يکی از گزينه ھای معلمين يھود گرديد ) ر.ک ٩ : Sot .ب و  ٢٩ : Sanhالف( " .پسران خداِ" در
پيدايش باب  ،٦در کتاب اول خنوخ " ٦ :۵۴فرشتگان" ذکر شده اند .دليل اشاره من به اين موضوع ،تأکيد
صحت الھياتی آن نيست بلکه می خواھم بسط يافتگی آن را نشان دھم .در عھد جديد اين امور و کنش ھای عھد
عتيق ،به شريری که فرشته بوده و شخصيت دارد )به عبارت ديگر :شيطان( نسبت داده می شوند  -در ٢قرن
 ٣ :١١و مکاشفه .٩ :١٢
شرير دارای شخصيت « از روی عھد عتيق بسيار دشوار يا غير ممکن است )البته بستگی
تعيين منشاء »
ِ
به ديدگاه شما دارد( .يکی از داليل اين ،ايمان راسخ قوم اسرائيل به يکتا پرستی می باشد )ر.ک ١ .پاد :٢٢
شدن[
 ٢٢-٢٠؛ جامعه  ١۴ :٧؛ اشعيا ٧ :۴۵؛ عاموس  .(٦ :٣برای اثبات يگانگی و تق ّدم يھوهِ ،عليّت ]سبب
ِ
ھمه چيز به او نسبت داده می شد )ر.ک .اشع ١١ :۴٣؛ .(٢٢ ،٢١ ،١٨ ،١۴ ، ٦-۵ :۴۵ ،٢۴ ،٨ ،٦ :۴۴
پسران خدا"
منـابـع اطالعات ممکنه ،گويای اين موارد ھستند (١) :ايوب  ٢ -١که آنجا شيطان يکی از "
ِ
ِ
است )به عبارت ديگر :يکی از فرشتگان( يا ) (٢اشعيا ١۴؛ حزقيال  ٢٨که در آن پادشاھان پرتکبر
خاورنزديک )بابل و صور( بعنوان نمونه ھايی از تکبر شيطان ياد شده اند ) ١تيمو  .(٦ :٣من ترديد ھايی در
مورد اين روش احساس می کنم .حزقيال ،استعاره ھا را از باغ عدن نه تنھا برای پادشاه صور بعنوان شيطان
)ر.ک .حز  ،(١٦ -١٢ :٢٨بلکه برای پادشاه مصر نيز به عنوان درخت دانش نيک و بد )حزقيال  (٣١به کار
می گيرد .ا ّما در اشعيا  ،١۴به خصوص آيات  ١۴ -١٢بنظر می رسد شورش تکبر آميز گروھی از فرشتگان
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را بازگو می کند .اگر خواست خدا بوده که دقيقا ً طبيعت و منشاء شيطان را برای ما آشکار سازد ،اين مورد و
ت نظام مند باشيم تا قسمت
روش بسيار سرپوشيده ای برای اينکار می باشد .ما بايد بر حذر از اين تمايل الھيا ِ
ِ
ھای جزيی و مبھم را از عھد عتيق و جديد و نويسنده ھا و کتابھا و ژانرھای متفاوت برنگيريم و آنھا را به
عنوان قطعاتی از يک » پازل « الھی بھم متصل نکنيم.
عـيــسـی ماشـيــح « ،جلد دوم ،ضميمه  ،١٣صفحات -٧۴٨
رشيم در کتاب » زنـدگی و دوران
آلفرد اِ ِد ِ
ِ
 ٧٦٣و ضميمه  ١٦صفحات  ٧٧٦-٧٧٠می نويسد ] Rabbinical Judaismدين يھود که در آن مقطع،
تابع ماليان و کاتبان يھودی بود[ بيش از حد ،تحت تأثير » دو گانه گرايی« و ديدگاه ايرانيان در مورد ديوھا
ت اين موضوع نيستند .تعاليم عيسی اساسا ً با تعاليم » کنيسه«
بوده است .معلمين يھود منبع درستی برای واقعي ِ
متفاوت بود .فکر می کنم اين عقيدۀ رابی ھا که در زمان نازل شدن شريعت به موسی در کوه سينا ،فرشتگان
نقش وساطت و مخالفت درين مورد داشتند ،دری را به روی اين نظريه باز کرد که فرشتۀ اعظمی وجود دارد
زرتشتی ايرانی» ،ھُــرمــز« و
گرايی«
و او دشمن يھوه و نيز انسانھاست .دو خدای برتر در » دوگانه
ِ
ِ
»اھـريـمـن« ،يعنی نيک و شرير ،بوده اند و اين » دو گانه گرايی« توسعه يافت و بصورت دوگانه گرايی
محدودی در يھوديت از يھوه و شيطان در آمد.
يقينا ً پرده برداری از شرير به طرزی پيشرو در عھد جديد ھست ،اما نه با آنھمه تفصيالتی که رابی ھا
روايت می کردند .مثال خوبی ازاين تفاوت" ،جنگ در آسمان" است .سقوط شيطان از نظر منطقی ضروری
ادبی »مکاشفه ای« پنھان است
خفای سبک
است ،اما جزئيات آن ذکر نشده است .حتی آنچه بيان شده ،در
ِ
ِ
)ر.ک .مکا  .(١٣-١٢ ،٧ ، ۴ :١٢اگرچه شيطان مغلوب شده و به زمين تبعيد گشته است ،او ھنوز بعنوان
يک خادم يھوه عمل می کند )ر.ک .متی ١ :۴؛ لو  ٣٢-٣١ :٢٢؛  ١قرن  ۵ :۵؛  ١تيمو .(٢٠ :١
نيروی شخصيت دار« که وسوسه کننده و
ما بايد کنجکاوی خود را در اين زمينه مھار کنيم .ھرچند يک »
ِ
شرير است وجود دارد ،اما ھنوز فقط يک خدا ھست و انسان ھنوز برای تصميمات خود مسئول می باشد.
خدای تثليث و بوسيلۀ او بدست
طريق
يک نبرد روحانی برپاست  -ھم قبل و ھم بعد از نجات .پيروزی فقط از
ِ
ِ
می آيد و برقرار می شود .شرير مغلوب گرديده است و از ميان برداشته خواھد شد.
 " فيض خداوند ما عيسی مسيح با شما باد" اين يک خاتمۀ معمول پولس است )ر.ک ١ .قرن ، ٢٣ :١٦
٢قرن  ١۴ :١٣؛ غال  ١٨ :٦؛ فيل  ٢٣ :۴؛  ١تسا  ٢٨ :۵؛  ٢تسا  ١٨ :٣وکولس  ١٨:۴نيز در مکاشفه :٢٢
 .(٢١احتماال اين به خط خود پولس بود .او با اينکار صحت نامه ھايش را تأييد می کرد )ر.ک ٢ .تسا  ١٧ :٣؛
 ١قرن  ٢١ :١٦؛ کولس .(١٨ :۴

متن ) NASBبه روز شده(٢١ :١٦ :
٢١ھمکارم تيموتاوس به شما سالم می گويد ،ھمينطور خويشاوندان من لوکيوس ،ياسون و
سوسيپاتروس نيز برای شما سالم می فرستند.
 ٢٣-٢١ :١٦اين آيات ،يادداشت الحاقی آخر نامه ھستند .ھمکاران پولس در قرنتس سالم می رسانند.
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" ٢١ :١٦لوکيوس" اين ممکن است ) (١لوقای طبيب )ر.ک .کولس  ،(١۴ :۴يا شايد اصطالح برای
"شخص بسيار تحصيل کرده" ) (٢يا »لوکيوس قيروانی« )ر.ک .اعمال  (٣) (١ :١٣يا يک مسيحی ناشناخته
باشد.
 " ياسون" او احتماال آن ياسون است که پولس در تسالونيکيه در منزل او ماند )ر.ک .اعمال .(٩-۵ :١٧
 " سوسيپاتروس" اين مرد احتماال سوپاتروس از بيريه بود که در اعمال  ۴ :٢٠ذکر شده است.

متن ) NASBبه روز شده(٢٢ :١٦ :
 ٢٢من ،ترتيوس ،که اين نامه را می نويسم ،در خداوند به شما سالم می گويم.
 " ٢٢ :١٦من ،ترتيوس ،که اين نامه را می نويسم" پولس از کاتبی )به نام  (amanuensisبرای نوشتن
نامه اش استفاده می کرد )ر.ک ١ .قرن ٢١ :١٦؛ غال  ١١ :٦؛ کولس ١٨ :۴؛  ٢تسا  .(١٧ :٣فکر ميکنم
چشمان پولس ضعيف بود و نمی توانست حروف ريز و فشردۀ الزمه برای حفظ جا را روی برگۀ پاپيروس يا
طومار چرمی به نويسد )ر.ک .غال !( ١٨ :٦
ِ
متن ) NASBبه روز شده(٢۴-٢٣ :١٦ :
 ٢٣گايوس ،که ميزبان من و تمام کليسا است ،به شما سالم می گويد .اراستوس ،خزانه دار شھر به شما
سالم می رساند ،و کوارتوس  ،برادر ما ] ٢۴فيض خداوند ما عيسی مسيح با ھمه شما آمين[.
وس اعمال  ٧ :١٨باشد؛ ) (٢يا گايوس از شھر
 " ٢٣ :١٦گايوس" اين ممکن است ) (١گايوس تيتوس يوست ِ
ِدر ِبه )ر.ک .اعمال ٢٩ :١٩؛  ۴ :٢٠؛  ١قرن (١۴ :١؛ يا ) (٣گايوس در نامۀ سوم يوحنا آيه .١
نياز کليسا بود .بعضی ايمانداران که
نوازی مورد
 " ميزبان من و تمام کليسا است" اين ھمان مھمان
ِ
ِ
در
امکانات داشتند ،برای خادمين مسيحی ای که سفر می کردند ،جا و غذا ميدادند .بعضی مثل اين شخصِ ،
خانه شان را برای تشکيل جلسات و مناسبت ھا باز کرده بودند .کليساھای خانگی برای بيش از صد سال شکل
معمول کليسا بود .رجوع کنيد به عنوان خاص  :کليسا ) (Ekklesiaدر .١ :١٦
" اراستوس ،خزانه دار شھر" او در اعمال  ٢٢ :١٩و  ٢تيمو  ٢٠ :۴نيز نامبرده شده است .او خدمت
بشارت سيار را در ارتباط با پولس انجام می داد.
 "کوارتوس" اين اسم در التين به معنی "چھارم" است .او احتماال برادر ترتيوس بود که معنی "سوم" را
در التين دارد )آيه .(٢٢
 ٢۴ :١٦اين آيه در نسخه ھای اوليه يونانی,P⁴⁶ʻ⁶¹ ،א  A ,B ,C,و  ٠١۵٠موجود نيست .اين آيه در
بعضی نسخه ھای يونانی بعد از  ٢٣ :١٦و در برخی ديگر بعد از  ٢٧ :١٦وجود دارد و روشن است که
نوشتۀ پولس نيست .در ترجمه ھای  NASB ,NRSV ,TEVو NJBآن حذف شده است UBS⁴ .با ارزيابی
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"مطمئن" ) ،(Aآنرا نامستند می داند .اين آيه به منظور خاتمه دادن به نامه بوده ،مرتبط با اين مشکل است که
»گفتارھای ستايشی پايانی« در متون مختلف يونانی باستانی ،در آخر بابھای  ١۵، ١۴و ١٦قرار گرفته اند.
متن ) NASBبه روز شده(٢٧ -٢۵ :١٦ :
 ٢۵حاال او را که قادر است شما را مطابق با انجيل من و موعظه عيسی مسيح ،استوارگرداند ،مطابق با
مکاشفه رازی که برای ادوار طوالنی گذشته مخفی داشته شده بود ٢٦ ،اما اکنون آشکار گرديده ،و بوسيله
نوشته ھای انبيا ،مطابق فرمان خدای ابدی ،به ھمه قومھا شناسانيده شده است ،که منتھی به اطاعت ايمان
می گردد؛  ٢٧به تنھا خدای حکيم ،بواسطه عيسی مسيح ،تا به ابد جالل باد! آمين.
 ٢٧ -٢۵ :١٦اين آيات در يونانی يک جمله واحد ھستند .اين دعای برکت در پايان ھر دو باب  ١۴و  ١۵نيز
آمده است .چارچوب آن ،تکرار مضامين اصلی کتاب و احتماال به خط خود پولس است.
ت ستايشی ممکن است
بعضی معتقدند که اين عبارا ِ
 .١يک معرفی نامه برای نامه ھای ادواری افسسيان بوده است
 .٢برای کسانی بوده که سر راه روم می زيسته اند ،زيرا:
 ١-٢پولس ھرگز از روم ديدن نکرده بود ،با اين وجود او به بيست و شش نفر سالم می فرستد
 ٢-٢باب  ١٦اولين قسمتی است که در آن به معلمين کاذب اشاره شده است
 ٣-٢اين ستايش در نسخه ھای خطی يونانی ،در چند جای متفاوت ديده می شود.
نيز ممکن است پولس دو نسخه تھيه کرده بود :بابھای  ١۴ -١خطاب به روم ،بابھای  ١٦-١خطاب به
افسس .معموال اين ادعاھا چنين پاسخ ھايی می گيرند ) (١اين واقعيت که بسياری از اين کارکنان مسيحی اوليه
سفر می کردند؛ ) (٢اين واقعيت که ھيچ نسخۀ خطی يونانی کتاب روميان ،فاق ِد باب  ١٦نيست؛ و ) (٣اين
احتمال که معلمين کاذب در  ١٣ :١۵ -١ :١۴بطور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته اند.
عنوان تحسين برانگيز ديگر در مورد خدا است که سه بار در عھد
" ٢۵ :١٦او را که قادر است" اين يک
ِ
جديد کاربرد داشته است ) ر.ک .افس  ٢٠ :٣؛ يھودا .(٢۴
توجه کنيد خدا چگونه ايمانداران را توانمند می سازد.
 .١انجيل پولس
 .٢موعظه درباره عيسی مسيح
 .٣مکشوف شدن نقشه جاودانی خدا برای نجات که مخفی نگاه داشته شده بود ) راز(
ايمانداران بوسيلۀ دانستن و درک انجيل ،توانمند می شوند .اين انجيل اکنون در دسترس ھمه قرار گرفته است!
 " راز" :خدا ھدفی واحد از فديۀ بشر دارد که پيش از سقوط ھم حتی وجود داشته است ) ر.ک .پيدا
 . (٣اشاره ھای کوچکی از اين نقشه در عھد عتيق آشکار شده است ) ر.ک .پيدا ١۵ :٣؛ ٣ :١٢؛ خروج :١٩
 ٦-۵؛ مجموعۀ آيات مربوط به سراسر جھان در کتب انبيا( .اما ھمۀ جوانب اين نقشه ،واضح نبود )ر.ک.
١قرن  .(٨-٦:٢آمدن عيسی و روح ]القدس[ ،شروعی است برای وضوح بيشتر آن .پولس از واژۀ " راز"
برای بيان کل اين نقشۀ فديه کننده بھره می گيرد )ر.ک ١ .قرن ١ :۴؛ افس  ١٣ :٣-١١ :٢؛  ١٩ :٦؛ کولس
٣ :۴؛  ١تيمو .(٩ :١اما کاربرد او از آن به چند معنی مختلف است:
دل يھوديان ،درينکه بگذارند غير يھوديان نيز سھيم گردند .اين رخنۀ امتھا،
 .١تا حدودی سخت شدن ِ
عاملی برای يھوديان خواھد شد تا عيسی را بعنوان مسيح موعود بپذيرند )ر.ک .روم .(٣٢-٢۵ :١١
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انجيل به ملل غير يھود شناسانيده شد ،که ھمگی آنان در مسيح و بوسيلۀ مسيح سھيم گشته اند )ر.ک.
روم  ٢٧-٢۵ :١٦؛ کولس .(٢ :٢
بدن جديد ايمانداران در بازگشت ثانوی ]مسيح[ ) ر.ک ١ .قرن  ۵٧-۵ :١۵؛  ١تسا .(١٨-١٣ :۴
گرد آمدن ھمه چيز در مسيح )ر.ک.(١١-٨ :١ .
غير يھوديان و يھوديان ،ھم ارث ھستند ) ر.ک .افس.(١٣ :٣-١١ :٢
رابطۀ نزديک مسيح با کليسا که در قالب ازدواج توصيف شده است ) ر.ک .افس .(٣٣-٢٢ :۵
قوم معاھده شده اند و روح مسيح در آنھا سکنی گزيده است تا مشابه مسيح،
غير يھوديان جزوی از ِ
انسان سقوط کرده خدشه
ت خدا  -که در
بلوغ روحانی در آنھا انجام گيرد؛ به عبارت ديگر تا آن شباھ ِ
ِ
يافته بود  -تجديد گردد) .ر.ک .پيدا  ١٣-١١ ،۵ :٦؛  (٢١ :٨از خدا در انسان )ر.ک .پيدا -٢٦ :١
٢٧؛ ١:۵؛ ٦ :٩؛ کولس .(٢٨ -٢٦ :١
دجال در آخر زمان )ر.ک ٢ .تسا .(١١-١ :٢
خالصه ای ازين راز توسط کليسای اوليه در  ١تيمو  ١٦ :١ديده می شود.

 " ٢٦ :١٦اکنون آشکار گرديده" اين راز يا نقشه خدا ،اکنون به روشنی به ھمه مردم آشکار شده است و آن
انجيل عيسی مسيح می باشد )ر.ک .افس .(١٣ :٣-١١ :٢
 " و بوسيله نوشته ھای انبيا " خدا اين راز را در شخص و کارھای عيسی آشکار ساخته است .انبيای
عھد عتيق اين را پيشگويی کرده بودند .برقراری کليسای عھد جديد متشکل از ايمانداران يھود و غير يھود،
ھميشه نقشۀ خدا بوده است )ر.ک .پيدا ١۵ :٣؛  ٣ :١٢؛ خروج  ، ٦-۵ :١٩ارميا .(٣۴ -٣١ :٣١
 " خدای ابدی" به عنوان خاص در ذيل رجوع نماييد.

عنوان خاص  :ا بـــــدی
» رابرت بِ .گر ِدل استون « در کتابش به نام »الفاظ مترادف در عھدعتيق« تفسير جالبی از کلمه "ابدی"
دارد:
ت  aiōniosبيش از چھل بار در عھد جديد در خصوص حيات ابدی کاربرد دارد که ھم عطيه
"صف ِ
ای کنونی و ھم وعده ای برای آينده محسوب می شود .اين نيز به وجود پايان ناپذير خدا در روم ٢٦ :١٦
و به تاثير بی انتھای کفاره مسيح در عبر  ،٢٠ :١٣، ١٢ :٩و به دورانھای گذشته در روم  ، ٢۵ :١٦دوم
تيمو  ، ٩ :١تيطس ٢ :١ارتباط داده شده است.
آتش ابدی )متی  ،۴١ :٢۵ ،٨ :١٨يھودا  (٧مجازات ابدی) ،متی (۴٦ :٢۵
واژۀ فوق در رابطه با
ِ
داوری ابدی يا محکوميت ابدی )مرقس  ،٢٩ :٣عبر  (٢ :٦و ھالکت جاودانی ) ٢تسا  (٩ :١به کار
گرفته شده است .واژۀ مزبور در آن آيات به نھايی بودن و قاطع بودن اشاره می کند ،و ظاھراً گويای اين
است که وقتی اين مکافات ھا مجری شوند ،ديگر فرصت آزمايش حسن رفتار و صالحيت ،و عوض شدن،
يا مھلت دوباره برای آيندۀ نيک ،کامالً و برای ھميشه تمام شده است .ما درک ناچيزی از آينده ،رابطۀ
زندگی انسان با بقيۀ ھستی و تأثير اخالقی بی ايمانی از ديدگاه ابديت داريم .اگر اضافه کردن به کالم خدا
ت ابدی  -آنطور که در
کار درستی نيست ،پس نبايد چيزی ھم از آن کسر کنيم؛ و اگر در مورد تعليم مجازا ِ
کتاب مقدس آمده  -دچار ترديد شويم ،بايد به انتظار کشيدن اکتفا کرده ،به انجيل محبت خدا در مسيح
متوسل شويم ،و درعين حال قبول کنيم که موضوع زمينه ای مبھم دارد که قابل درک ما نيست" )صفحات
.(٣١٩-٣١٨
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مطلق غـيـرمـسـتـقـيـم وصفی « است .در يونانی با
 "به ھمه قومھا شناسانيده شده است" اين » گذشتۀ
ِ
گذاشتن اين عبارت در پايان جمله ،بر آن تاکيد گذاشته شده است .خدا آنطور که ھميشه مقصودش بود انجيل را
به تمامی جھان ارائه کرده است ) ر.ک .پيدا .(١۵ :٣

 " NASBمنتھی به اطاعت ايمان می گردد "
ت ايمان"
 " NKJVبرای اطاع ِ
" به جھت اطاعت ايمان"
NRSV
" منتھی به اطاعت ايمان"
TEV
" که برای آنھا اطاعت ايمان را بھمراه می آورد"
JB
اين عبارت را چند نوع مختلف می توان معنی کرد؛ احتماالً اشاره است به ) (١تعليم درباره مسيح؛ )(٢
توکل به مسيح ؛ يا ) (٣اطاعت از انجيل ھم در آغاز وھم بطور مستمر .اطاعت بايد از نظر الھياتی ،با
موضوع توبه و ايمان ادغام شود )ر.ک .مر ١۵ :١؛ اعما ١٩ ،١٦ :٣؛ .(٢١ :٢٠
" ٢٧ :١٦تنھا خدای حکيم" اين اشاره ای به وحدانيت است )ر.ک .تث  .(۵ -۴ :٦مسيحيت ھمانند دين يھود،
تنھا يک خدا دارد ،ليکن الوھيت کامل عيسی و تماميت شخصيت روح ]القدس[  ،ما را ناگزير از قبول "اتحاد
سه گانه" ،يا ھمان تثليث می نمايد.
 "تا به ابد جالل باد" يادداشت  ٢٣ :٣را ببينيد.
"آمين" عنوان خاص در  ٢۵ :١را ببينيد.

ســئــواالت بــــرای گــفــتــگـــــو و تـبـــادل نـظـــــر
ب راھنمای تفسير ميباشد ،به اين معنا که خو ِد شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می
اين يک کتا ِ
باشيد .ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است ،گام برداريم .در امر تفسير ،شما و کتاب مقدس وروح
القدس ھر سه دارای اولويت ھستيد .نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد.
اين سئواالت جھت گفتگو ،برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب عميقا ً تأمل کنيد.
منظور از سئواالت اينست که تفکر برانگيز باشند ،نه قاطع و نھايی.
.١
.٢
.٣
.۴

با توجه به اينکه پولس ھيچوقت در کليسای روم نبود ،چطور تمام اين افراد را می شناخت؟
زنان ش ّماس وجود دارد؟ )ر.ک  ١:١٦و  ١تيمو  ١١:٣و (١٦-٣:۵
آيا شواھ ِد کتاب مقدسی برای
ِ
نام بردن از تعداد زيادی زنان در اين باب به چه موضوعی اشاره می کند؟
روش ھا و پيغام معلمين کاذب را توصيف کنيد )آيات .(١٨-١٧

339

ليست اسامی اشخاص  ،کتاب ھا و عناوين فارسی و اصل انگليسی آنھا

Edward Carpenter

ادوارد کارپِنتِر

Eerdmans

اِرد َمنز

S. R. Driver

اس .آر .درايور

The Canon of Westminster

اصول کليسای وست مينستر

Acts

اعمال

F. F. Bruce

اف .اف .بروس

F. Brown

اف .براون

الھيات عھد جديد

A Theology of the New Testament

وينسنت
ام .آر.
ِ
انجمن انتشارات يھودی آمريکا

M. R. Vincent
The Jewish Publication Society of America
The American Bible Society

انجمن آمريکايی کتب مقدسه

)The United Bible Society (UBS4

انجمن متحد کتب مقدسه )ويراست چھارم تجديد
نظرشده(
انجمن ھای متحد کتاب مقدس
انجيل و روح القدس :مسائلی در تفسير عھد جديد

United Bible Societies
Gospel and Spirit: Issues in New Testament
Hermeneutics
A Man in Christ

انسان در مسيح

Everett Harrison

اِ ِو ِرت ھريسون
اوريجن

Origen

اوريجن
ِ

Origen
Olaf M. Morlie

اوالف م .مورلی

Lockman Foundation’s Fourfold Aim

اھداف چھار گانه بنياد الک َمـن

A. T. Robertson

آ .ت .رابرتسون

Arminianism

آرمينيانيسم
340

Arius

آريوس

Augustine

آگوستين

Alfred Edersheim

رشيم
ِ آلفرد اِ ِد

Ambrosiaster

آمبروزياستر

Andres Nygren

گرن
ِ آندرس نای
ِ

Barth

بارت

Barrett

بارت

Bauer, Arndt, Gingrich and Danker

 گينگريچ و دانکر، آرندت،باور

Bible Lessons International, Marshal, Texas
Beta

 تگزاس، مارشال،بايبـِل ِل ِسنز اينترنشنال
بتا
ِبتًنی فِلوشيپ

Bethany Fellowship
Brown, Driver, Briggs

 بريگز، درايور،براون

بررسی واژه گان

Word Studies

« وينسنت. آر. نوشته » ام،بررسی واژه گان

Word Studies, by M. R. Vincent

بروس ُکرلی و کرتيس وان

Bruce Corley and Curtis Vaughan
Bruce Minter

بروس مينتر

Lockman Foundation

بنياد الکمن

Chester Beatty Papyri

پاپيروس چستر بيتی

Pelegius

ِپلِجيوس

Paul: Apostle of the Heart Set Free

رسول دلی آزاد شده
:پولس
ِ

Todd S. Beall, William A. Banks, Colin

 کالين سميت، بنکس. ويليام آ، بيل.تاد س

Smith
تأييد ارادۀ خدا به قلم پال ليتل

Affirming the Will of God by Paul Little
Tertullian

تِرتوليَن

New American Standard Version (1995

ترجمه استاندارد آمريکايی جديد )بروزآمده
341

Update)

(1995در

Today’s English Version (TEV)

ترجمه انگليسی امروز

Revised Standard Version

ترجمه تجديد نظر شده استاندارد

Young’s Literal Translation of the Holy

"ترجمه تحت اللفظی کتاب مقدس توسط " يانگ

Bible
The New Berkeley Version

ترجمه جديد برکلی

New International Version

ترجمه جديد بين المللی

New Revised Standard Version (NRSV)

ترجمه جديد تجديد نظر شده استاندارد

The New Revised Standard Version of the

ترجمه جديد تجديد نظر شده کتابمقدس استاندارد

Bible
A New Translation of the Bible

ترجمه جديدی از کتاب مقدس

The Lamsa translation of the Peshitta

ترجمه لمسا از پشيتا

The Knox translation

ترجمه ناکس

The Williams translation

ترجمه ويليامز

The Septuagint

ترجمه ھفتاد

Septuagint (Greek-English)

( انگليسی-ترجمه ھفتاد )يونانی

The Centenary Translation

ترجمه يک صدمين سال

Phillips translation

ترجمۀ فيليپس

The RSV, Amplified

RSV ترجمۀ مبسوط

Word Pictures

تصاوير واژه ای

The Orthodox Corruption of Scripture by
Bart D. Ehrman

تغييرات در کتاب مقدس از روی راست دينی
« اِرمن.اثر »بارت دی

Commentary on Romans

تفسير روميان

Tyndale New Testament Commentary

تفسير عھد جديد تين ِدل

تفسير کتاب مقدس جروم

The Jerome Biblical Commentary
A Textual Commentary of the Greek New
342

. اثر بروس ام- تفسير متنی عھد جديد يونانی

Testament by Bruce M. Metzger

متزگر
(توبيت )کتاب يھودی

Tobit
J.B. Phillips

 فيليپس. ب.ج

G. Campbell Morgan

 کمپبل مورگان.ج

Essene Community

«جامعه »اِسين

John Joseph Owens

جان جوزف اوونز

John Murray

جان موری

George M. Lamas

 المسا.جرج م

George Elton Ladd

جرج الدون لد

George Eldon Ladd

جرج الدون لـَـد

George Ladd

جرج لــَد

George A. Buttrick

 با تريک.جورج ا

Joseph A. Fitzmyer and Raymond E. Brown
Joy Davidman

 براون. فيتزماير و ريموند ای.جوزف آ
جوی ديويدمن

 يک انسان در مسيح، جيمز استوارت

James Steward’s A Man in Christ
James Orr

جيمز اور

James B. Pritchard

 پريچارد.جيمز ب

James Moffatt

جيمز موفات

How to Read The Bible For All Its Worth by
Gordon D. Fee and Douglas Stuart

 نوشته،چگونه کتاب مقدس را درست درک کنيم
 فی و داگالس استوارت.گــُردون دی

Hannah Whithall Smith

حانا ويتال اسميت

Wisdom

حکمت

Wisdom of Solomon

حکمت سليمان

East Texas Baptist University

دانشگاه باپتيست تگزاس شرقی

International Standard Bible Encyclopedia
Zondervan Pictorial Bible Encyclopedia

دائرة المعارف کتاب مقدس استاندارد بين المللی
"دائره المعارف مصور کتاب مقدس "زان ِدر َون

343

A Grammar of the Greek New Testament in
the Light of Historical Research

دستور زبان عھد جديد يونانی در پرتو پژوھش
تاريخی

Dale Moody

ِديل مودی

David Noel Freedman

ديويد نوئل فريدمن

Robert B. Girdlestone

 ِگر ِدل استون.رابرت ب

Robert Shank

رابرت َشنک

Robert Hanna

رابرت ھنا
« کتاب » راھنمای دستوری عھد جديد يونانی

A Grammatical Aid to The Greek New
Testament
Robert Young

رابرت يانگ

Old Testament Parsing Guide

راھنمای تجزيه و تحليل دستور زبان عھد عتيق

The Zondervan Study Guide Commentary

راھنمای مطالعاتی تفسيری زان ِدر َون

A Study Guide Commentary, Romans

 روميان،راھنمای مطالعاتی تفسيری
رمز زندگی شادمانۀ مسيحی

The Christian’s Secret of a Happy Life

رياست ھا و قدرت ھا

Principalities and Powers
Women Leaders and the Church

زنان رھبر و کليسا
ِ

«زندگی در »پسر

Life in the Son

زندگی کالديوس

Life of Claudius
The Life and Times of Jesus the Messiah

زندگی و دوران عيسی ماشيح

C.K. Barrett

 بَ ِرت. ک.س

Stagg

ستاگ

Thanksgiving Hymns

سرودھای شکرگذاری

سه سوال خطير در مورد جنگ روحانی

Three Crucial Questions About Spiritual
Warfare
C. A. Briggs

 بريگز.ِ ا.سی

C. S. Lewis

 لوئيس. اس.سی
344

شھر خدا

City of God
Dead Sea Scrolls

طومارھای بحرالميت

The Twentieth Century New Testament

عھد جديد قرن بيستم

Williams NT

عھد جديد ويليامز

The Greek New Testament

عھد جديد يونانی

The New Testament: A new Translation

 ترجمه جديد:عھد جديد

Servant Songs

غزل ھای خادم

Synonyms of the Old Testament

الفاظ مترادف در عھد عتيق

فرانک استاگ – الھيات عھد جديد

Frank Stagg – New Testament Theology

فرھنگ بين المللی نوين الھيات عھد جديد

New International Dictionary of New
Testament Theology
The New International Dictionary of New

فرھنگ نوين بين المللی الھيات عھد جديد

Testament Theology
Dictionary of Paul and His Letters

قاموس پولس و نامه ھای او

New International Dictionary of Old

قاموس جديد بين المللی الھيات و تفسيرعھد عتيق

Testament Theology and Exegesis
Anchor Bible Dictionary

قاموس کتاب مقدس آنکـُـر

The Interpreter’s Dictionary of the Bible

قاموس کتاب مقدس مفسرين

قرنتس بعد از آنکه پولس آنجا را ترک کرد

Corinth After Paul Left
Karl Barth

کارل بارت

Carl C. Rassmussen

 راسموسن.کارل س

Calvin

کالوين

Calvinism

کالوينيسم

Colin Brown

کالين براون

Book of Wisdom

ب حکمت
ِ کتا
II Enoch

کتاب دوم خنوخ
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A translator’s Handbook on Paul’s Letter to
the Romans

کتاب راھنمای مترجم در مورد نامه پولس به
روميان

Romans Verse by Verse

 آيه به آيه،کتاب روميان

NET Bible: New English Translation

 ترجمه جديد انگليسی:NET کتاب مقدس

The Holy Bible From Ancient Eastern

(کتاب مقدس از روی متون باستانی شرقی )پشـيـتا

Manuscripts (The Peshitta)
The New American Standard Bible (NASB)
Revised English Bible

کتاب مقدس استاندارد آمريکايی ترجمه جديد
کتاب مقدس انگليسی تجديد نظر شده

The Jerusalem Bible (JB)

کتاب مقدس اورشليم

The New King James Version (NKJV)

کتاب مقدس پادشاه جيمز ترجمه جديد

REB (Revised English Bible)

کتاب مقدس تجديد نظر شده انگليسی

New English Bible

کتاب مقدس جديد انگليسی

NEB (New English Bible)

کتاب مقدس جديد انگليسی

New Jerusalem Bible

کتاب مقدس جديد اورشليم

Anchor Bible Commentaries

کتب تفسير کتاب مقدس آنکـُـر

The Holy Scriptures According to the

 ترجمه ای:کتب مقدسه مطابق متن ماسورتيک

Masoretic Text: A New Translation

جديد

Curtis Vaughan

کرتيس وان

Corley, Vaughan

 وان،ُکرلی

Chrysostom

کريسوستوم

The Word of Truth

کالم حقيقت

Analytical Key to the Old Testament

کليد تحليلی عھد عتيق

Clinton E. Arnold

 آرنولد.کلينتون ی

Christian Life Commission

کميسيون روش زندگی مسيحی

Gordon Fee

گـــُـردون فـــــی
.گفته ھای پيچيدۀ کتاب مقدس اثر والتر سی

Hard Sayings of the Bible, by Walter C.
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Kaiser, Peter H. Davids, F. F. Bruce and

نفرد
ِ  بروس و َم. اِف. اِف، ِديويدز. پيتِر اِچ،کايزر
ِ

Manfred T. Branch

 ب َرنچ.تی

Glorieta

گلوريتا

“witnesses of truth”

گواھان حقيقت

La Habra, CA

 کاليفرنيا،الھابرا

Lightfoot

اليت فوت

Moulton and Milligan, The Vocabulary of

 نوشته مولتون و ميليگان،لغات عھد جديد يونانی

the Greek New Testament
The Analytical Greek Lexicon Revised

لغت نامه تحليلی يونانی تجديد نظر شده

A Hebrew and English Lexicon of the Old

لغت نامه عبری و انگليسی عھد عتيق

Testament
The Hebrew and Aramaic Lexicon of the

لغت نامه عبری و آرامی عھد عتيق

Old Testament
A Greek-English Lexicon

 انگليسی-لغت نامه يونانی

Greek-English Lexicon

انگليسی-لغت نامه يونانی

Louw and Nida, Greek-English Lexicon of
the New Testament

- »لغت نامه عھد جديد يونانی،لواو و نيدا
«انگليسی

Louw and Nida, Greek-English Lexicon

« انگليسی- »لغت نامه يونانی،لواو و نيدا

Luther

لوتر

Ludwig Koehler, Walter Baumgartner

 والتر بام گارتـنـر، لود ويگ کوھـلر

Linda L. Belleville

 ِبلويل.ليندا ال

Marcion

مارسيون

The New American Standard Bible (NASB)

 )بروز آمده( = »کتاب مقدسNASB متن
«استاندارد آمريکايی ترجمه جديد

New American Bible Text

متن ترجمه جديد کتاب مقدس آمريکايی

Masoretic Text

[متن ماسورتيک ]متن عبری اصلی کتاب مقدس
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Masoretic Hebrew Text

متن ماسورتيک عبری )ماسورتيک = متن اصلی
(عبری کتاب مقدس

Ancient Near Eastern Texts

متون باستانی خاور نزديک

Kept by the Power of God

محفوظ به وسيلۀ قدرت خدا

Merrill C. Tenney

 تـِنی.مـِـريل سی

InterVarsity Press (IVP)

مطبوعات اينتر وارسيتی

معاھدۀ جديد

The New Covenant
Moody

مودی

Murry Harris

موری ھريس

Zondervan

«موسسه » زان ِد ر َون

Monarchianism

مونارکيانيسم

Knox

ناکس

نامه آريس تيس

Letter of Aristeas

نظام نامه ھای رسوالن

Apostolical Constitutions
A Textual Commentary on the Greek New

نقدی بر متن عھد جدي ِد يونانی

Testament
The Goodness of God

نيکويی خدا

Newman and Nida

نيومن و نيدا

The analytical Greek Lexicon Revised, by
Harold K. Moulton

 نوشته،واژه نامه تحليلی يونانی ويرايش شده
 مولتون.ھــارولد کی

The Vocabulary of the Greek Testament by

 نوشته مولتون و ميليگان،واژه ھای انجيل يونانی

Moulton and Milligan
Vaughan

وان

Westcott

وست کات

Wenham

ِونھام

Willem A. VanGemeren

ـرن
ِ ِ َون گـِمـ.ويــلِم آ
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William R. Newell

نيوول
.ويليام ر
ِ

William Foxwell Albright

فاکسول آلبرايت
ويليام
ِ

Williams and Phillips

ويليامز و فيليپس

Hodge

ھاج

Howard Marshall

ھاوارد مارشال

Hendrikus Berkhoff

ھندريکوس بِرکاف

Henlee Barnette

ھنلی بارنت

الھيات عھد جديد

A Theology of the New Testament
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فـھـرسـت کـتــب کـتــاب مـقـــدس بـه اخـتـصــار و مـعــادل کـــامــل آنـھـــا

عــھــــد عـتـيــــق
پيدا
خرو
الو
اعد
تث
يوش
داو
روت
 1سمو
 2سمو
 1پاد
 2پاد
 1توا
 2توا
عز
نح
استر
ايو
مزا

امثال
جامعه
غزل غزل ھا
اش
ار
مر
حز
دان
ھو
يول
عا
عو
يون
ميکا
نا
حبق
صف
حجی
زکر
مال

پيدايش
خروج
الويان
اعداد
تثنيه
يوشع
داوران
روت
اول سموئيل
دوم سموئيل
اول پادشاھان
دوم پادشاھان
اول تواريخ
دوم تواريخ
عزرا
نحميا
استر
ايوب
مزامير

امثال سليمان
جامعه سليمان
غزل غزلھای سليمان
اشعيا
ارميا
مراثی ارميا
حزقيال
دانيال
ھوشع
يوئيل
عاموس
عوبديا
يونس
ميکاه
ناحوم
حبقوق
صفنيا
َحجی
زکريا
مالکی

عــھــــد جـــديــــــد
انجيل متی
متی
انجيل مرقس
مر
انجيل لوقا
لو
انجيل يوحنا
يو
اعمال رسوالن
اعما
رساله ھای پولس به
روميان
روم
قرنتيان )اول(
 1قرن
قرنتيان )دوم(
 2قرن
غالطيان
غال
افسسيان
افس
فيليپيان
فيل
کولسيان
کولس
تسالونيکيان )اول(
 1تسا

 2تسا
 1تيمو
 2تيمو
تيط
فليمون
عبر
يعقو
 1پطر
 2پطر
 1يو
 2يو
 3يو
يھو
مکا
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تسالونيکيان )دوم(
تيموتاوس )اول(
تيموتاوس )دوم(
رساله تيطس
فليمون
رساله به عبرانيان
رساله يعقوب
رساله اول پطرس
رساله دوم پطرس
رساله اول يوحنا
رساله دوم يوحنا
رساله سوم يوحنا
رساله يھودا
مکاشفه يوحنا

تعاريف کوتاه از واژهھای گرامری يونانی
يونانی کواين ،که اغلب يونانی ھلنی ناميده میشود ،زبان رايج دنيای مديترانه بود که از زمان غلبه اسکندر کبير ) ٣٢٣ – ٣٣۶قبل از
ميالد( آغاز و برای حدود ھشتصد سال ادامه يافت ) ٣٠٠قبل از ميالد تا  ۵٠٠ميالدی( .اين زبان تنھا فرم ساده شده يونانی قديم نبود،
بلکه از بسياری جھات فرم جديدی از يونانی بود که به زبان دوم دنيای خاور نزديک و مديترانه باستان تبديل شد.
يونانی عھدجديد از بسياری جھات بینظير بود زيرا ھمه کاربران آن به استثنای لوقا و نويسنده عبرانيان ،احتماال زبان اولشان آرامی
بود .بنابراين ،نوشتار آنھا تحت تاثير اصطالحات و فرمھای ساختاری آرامی قرار داشت .آنھا ھمچنين نسخه ھفتادگان )ترجمه يونانی
عھدعتيق( که به يونانی کواين نگارش شده بود را قرائت و از آن نقل قول میکردند .اما خود ترجمه ھفتادگان نيز توسط محققين يھود
نگارش شده بود که زبان مادريشان يونانی نبود.
اين به ما يادآوری میکند که نمیتوان عھدجديد را در ساختار گرامری محکمی محدود کرد .يونانی آن منحصربفرد و در عين حال
مشترکات زيادی با ) (١ترجمه ھفتادگان؛ ) (٢نوشتهھای يھودی مانند آثار جوزفوس؛ و ) (٣پاپيروسھای يافت شده در مصر دارد .پس
چطور میتوان عھدجديد را از لحاظ گرامری تجزيه و تحليل کرد؟
ويژگيھای گرامری يونانی کواين و يونانی کواين عھدجديد روان ھستند .از بسياری جھات زمانی بود که در آن سادهسازی گرامری
رخ داد .زمينه متن راھنمای اصلی ماست .کلمات تنھا در زمينه وسيعتر معنا میيابند ،بنابراين ،ساختار گرامری تنھا با توجه به )(١
اسلوب يک مولف خاص؛ و ) (٢يک زمينه متنی بخصوص قابل درک است .تعاريف انحصاری فرمھا و ساختارھای يونانی غيرممکن
است.
يونانی کواين ابتدائا زبانی گفتاری بود .اغلب کليد تفسير گونه و فرم گفتاری است .در بيشتر شبه جملهھای اصلی فعل در ابتدا نمیآيد
که نشانگر غالب بودن آن است .در تجزيه و تحليل فعل يونانی به سه مسئله بايد توجه کرد (١) :تاکيد اوليه زمان فعل ،آوا و وجه
)صرف و نحو يا ريشه يابی لغت  -مورفولوژی(؛ ) (٢معنای ابتدايی فعل خاص )واژهنگاری  -لکسيکوگرافی(؛ و ) (٣جريان زمينه
متن )نحو -سينتکس(.
 .١زمان فعل
الف .زمان فعل يا جنبه شامل ارتباط افعال با اعمال کامل يا ناکامل است .اين را اغلب "کامل" يا "ناکامل" مینامند.
 .١زمانھای کامل بر وقوع عمل متمرکز ھستند .اطالعاتی بيشتری داده نمیشود ،جز اينکه چيزی اتفاق افتاد! به آغاز ،ادامه
يا نتيجه آن اشاره نمیشود.
 .٢زمانھای ناکامل بر فرآيند دنبالهدار يک عمل تمرکز تاکيد دارد .آن را میتوان به صورت عمل خطی ،عمل مداوم ،يا عمل
پيشرونده و غير توصيف کرد.
ب .زمانھای فعل را میتوان بر اساس اينکه مولف پيشرفت عمل را چگونه میبيند طبقهبندی کرد:
 .١رخ داد = آيوريست يا پيوسته.
 .٢رخ داده و نتيجه آن به قوت خود باقی است = حال کامل )يا ماضی نقلی(
 .٣در گذشته در حال انجام بود اما نتايج مربوطه ديگر وجود ندارند = گذشته کامل )ماضی بعيد(
 .۴در حال انجام است = زمان حال
 .۵در حال انجام بود = حال ناکامل.
 .۶رخ خواھد داد = آينده
واژه "نجات" مثال قوی است برای اينکه ببينيم زمان فعل چگونه به تفسير کمک میکند .اين واژه در زمانھای بسيار متفاوتی
بکار رفته تا فرآيند و نتيجهاش مشخص شود.
 .١آيوريست يا پيوسته " -نجات يافته" )روميان .(٢۴ :٨
 .٢حال کامل " -نجات يافتهاند و نتيجه ادامه دارد" )افسسيان (٨ ،۵ :٢
 .٣حال " -در حال نجات يافتن" ) ١قرنتيان ١٨ :١؛ (٢ :١۵
 .۴آينده " -نجات خواھند يافت" )روميان ١٠ ،٩ :۵؛ (٩ :١٠
ب .با دقت در زمان فعل ،مفسرين در میيابند که چرا مولف اوليه زمانی خاص را برای بيان مقصود خود انتخاب کرد .زمان
استاندارد بی حاشيه زمان آيوريست )پيوسته بود( .اين فرم فعلی باقاعده "غيرويژه"" ،بیعالمت" يا "متمايز نشده" بود .اين
فرم با توجه به زمينه خاص متن به طرق زيادی قابل استفاده است .به زبان ساده اين فعل میگفت چيزی اتفاق افتاد .ويژگی
زمان گذشته تنھا در حالت اخباری مدنظر است .اگر زمان ديگری بکار میرفت ،مورد خاصتری مدنظر بود .اما چه موردی؟
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 .١فعل حال کامل .از عملی که کامل شده و نتايج آن باقيست سخن میگويد .در واقع از برخی جھات ترکيبی بود از زمان
پيوسته و حال .معموال تمرکز بر نتايج مربوطه يا کامل شدن يک عمل است )مثال ۵ :٢؛ " ،٨شما نجات يافته و کماکان
نجات يافته ھستيد"(.
 .٢گذشته کامل .اين زمان شبيه فرم کامل است جز اينکه نتايج مربوطه آن تمام شده است .مثال :يوحنا " ١۶ :١٨پطرس
بيرون کنار در ايستاده بود".
 .٣زمان حال .اين زمان از عمل ناکامل يا کامل نشده سخن میگويد .معموال ادامهدار بودن يک واقعه قرار مورد تاکيد است.
مثال ١ :يوحنا  ۶ :٣و " ،٩آن که در او میماند گناه نمیکند"" .آنکه از خدا زاده شده گناه نمیکند".
 .۴زمان حال ناکامل .شباھت اين زمان به زمان حال شبيه شباھت بين زمان حال کامل و گذشته کامل است .حال ناکامل از
عمل ناکاملی که در گذشته در حال انجام بود اما اکنون متوقف شده يا شروع يک عمل در گذشته سخن میگويد .مثال :متی
" ،۵ :٣پس مردم از سراسر اورشليم نزد او میرفتند".
 .۵زمان آينده .از عملی سخن میگويد که در چارچوبی زمانی در آينده انجام خواھد شد .تمرکز آن بر امکان وقوع است نه
خود وقوع .اغلب از قطعيت يک واقعه سخن میگويد .مثال :متی " ،٩ -۴ :۵خوشا به حال  . . .آنھا خواھند ". . .
 .۶رخ خواھد داد = آينده
 .٢آوا
الف .آوا )وجه دستوری( رابطه بين عمل فعل و فاعل آن را توصيف میکند.
ب .آوای معلوم روش معمول ،مورد انتظار و بدون تاکيد بود برای بيان اينکه فاعل کننده کار مربوط به فعل است.
ج .آوای )غيرمستقيم( مجھول به اين معنا بود که فاعل عمل مرتبط با فعل را که توسط عاملی خارجی انجام میشد ،دريافت
میکرد .عامل خارجی مولد عمل در يونانی عھدجديد با ضماير و موارد زير مشخص میشد:
 .١عامل مستقيم شخصی بوسيله ھوپو ھمراه با حالت کاھنده )ازی( )متی ٢٢ :١؛ اعمال .(٣٠ :٢٢
 .٢عامل متوسط شخصی بوسيله ديا ھمراه با حالت کاھنده )ازی( )متی .(٢٢ :١
 .٣عامل غير شخصی با اِن ھمراه با حالت ابزاری
 .۴گاھی عامل شخصی يا غيرشخصی تنھا بوسيله حالت ابزاری
د .آوای معلوم وسط به اين معنای که فاعل باعث عمل فعل میشود و مستقيما در عمل فعل نيز دخالت دارد .اين را معموال آوای
منفعت شخصی تشديد شده مینامند .اين ساختار به نحوی بر فاعل شبه جمله يا جمله تاکيد داشت .چـنين ساختاری در انگليسی
يافت نمیشود .در يونانی دارای معانی و ترجمهھای محتمل وسيعی است .برخی نمونهھای اين حالت از اين قرارند:
 .١انعکاسی  -عمل مستقيم فاعل بر روی خودش .مثال :متی " :٢٧خود را دار زد"
 .٢تشديدی  -فاعل کاری را به خاطر خودش انجام میدھد .مثال ٢ :قرنتيان " ١۴ :١١شيطال خود را به شکل فرشته نور
درآورد".
 .٣دوجانبه  -عمل متقابل دو فاعل .مثال :متی " ۴ :٢۶آنھا با يکديگر شور کشيدند".
 .٣وجه
الف .در يونانی کواين سه وجه وجود دارد آنھا ارتباط بين فعل و واقعيت را حداقل در فکر خود مولف روشن میکنند .وجوه به دو
طبقه گسترده تقسيم میشوند :آنھا که واقعا مشخص شدهاند )اخباری( و آنھا که بالقوه مشخص میشوند )شرطی ،امری و
آرزويی-دعايی(.
ب .وجه اخباری حالت معمول برای بيان عملی بود که انجام شده بود يا در حال انجام بود ،حداقل در فکر مولف .اين تنھا وجه
يونانی بود که زمان معينی را بيان میکرد و حتی در اينجا نيز اين جنبه ثانوی بود.
ج .وجه شرطی عمل را نشان میدھد که ممکن است در آينده رخ دھد .چيزی که ھنوز اتفاق نيفتاده اما شانس انجام وجود داشت.
اين وجه شباھت زيادی به آينده اخباری دارد .تفاوت اين بود که وجه شرطی بيانگر ترديدھايی بود .در انگليسی اين اغلب با
"ممکن است" ؛ "میتواند" يا "شايد" بيان میشود.
د .وجه آرزويی )دعايی( خواستهای را بيان میکرد که از لحاظ نظری امکانپذير بود .اين وجه نسبت به وجه شرطی يک گام از
واقعيت دورتر بود .وجه آرزويی بيانگر احتمال تحت شرايط ويژه بود .وجه آرزويی در عھدجديد نادر بود .متداولترين کاربرد
آن در جمله معروف پولس" ،ھرگز چنين نشود" )ک ج وی "خدا بدور کند"( بود ،که پانزده بار تکرار شده است )روميان :٣
٣١ ،۶ ،۴؛ ١۵ ،٢ :۶؛ ١٣ ،٧ :٧؛ ١۴ :٩؛ ١١ ،١ :١١؛  ١قرنتيان ١۵ :۶؛ غالطيان ١٧ :٢؛ ٢١ :٣؛  .(١۴ :۶مثالھای ديگر
در لوقا  ،١۶ :٢٠ ،٣٨ :١اعمال  ٢٠ :٨و  ١تسالونيکيان  ١١ :٣يافت میشوند.
ه .وجه امری بر دستوری امکانپذير تاکيد داشت ،اما تاکيد اصلی بر انگيزه شخص سخنگو بود .تنھا احتمال اختياری مدنظر آن
بود و به انتخاب ديگری مشروط میشد .کاربرد خاصی برای امری در دعاھا و درخواستھای سوم شخص وجود داشت .در
عھدجديد اين دستورات تنھا در زمانھای حال و پيوسته يافت میشدند.
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و .برخی اسم مفعول را نيز نوعی وجه تلقی میکنند .در عھدجديد يونانی اينھا بسيار معمول ھستند ،و معموال به عنوان صفات
گفتاری تعريف میشوند .آنھا را بسته به فعلی که با آن نسبت دارند ترجمه میشوند .در ترجمه اسم مفعولھای تنوع وسيعی
امکانپذير است .بھتر است به چندين ترجمه انگليسی مراجعه شود .کتابمقدس در بيست و شش ترجمه نشر بيکر کمک بزرگی
در اين زمينه است.
و .اخباری معلوم پيوسته روش معمول يا "بدون عالمت" ثبت وقايع بود .ھر زمان فعلی ،آوا يا وجه ديگر اھميت تفسيری ويژهای
را دربر میگرفت که مولف اوليه قصد بيانش را داشت.
 .۴برای فردی که با يونانی آشنايی ندارد مواد کمک آموزشی زير اطالعات الزم را فراھم میکند:
الف .فريبرگ ،باربارا و تيموتائوس .عھدجديد يونانی تحليلی .گراند رپيدز :بيکر١٩٨٨ ،
ب .مارشال ،آلفرد .عھدجديد يونانی با زيرنويس انگليسی .گراند رپيدز :زوندروان١٩٧۶ ،
ج .مونس ،ويليام دی .لغتشناسی تحليلی عھدجديد يونانی .گراند رپيدز :زوندروان١٩٩٣ ،
د .سامرز ،ری .نکات ضروری در مورد عھدجديد يونانی .ناشويل :برودمن١٩۵٠ ،
ه .کالسھای يونانی کواين با اعتبار آکادميک از طريق موسسه کتابمقدس مودی در شيکاگو دردسترس ھستند.
 .۵نامھا
الف .از لحاظ نحوی ،اسمھا بوسيله حالتھا دستهبندی میشوند .حالت صورت صرف شدهای از اسم است که ارتباط آن با فعل و
بخشھای ديگر جمله را نشان میدھد .در يونانی کواين بسياری از عملکردھای حالت بوسيله حروف اضافه مشخص میشدند.
از آنجايی که صورت حالت قادر بود روابط متعددی را شناسايی کند ،حروف اضافه بسط يافتند تا تمايز روشنتری از اين
عملکردھای ممکن را فراھم کنند.
ب .حالتھای يونانی به ھشت طريق زير طبقهبندی میشوند:
 .١حالت فاعلی )کنايی( برای ناميدن بکار میرفت و معموال فاعل جمله يا شبه جمله بود .برای نامھای مسند و صفات با افعال
ربطی "بودن" يا "شدن" نيز بکار میرفت.
 .٢حالت اضافی برای توصيف بکار میرفت و معموال ويژگی يا کيفيتی را به کلمه مرتبط با آن نسبت میداد .اين حالت به
پرسش "چه نوعی؟" پاسخ میداد .در فارسی معموال با کسره در آخر کلمه بيان میشود )در انگليسی با .(of
 .٣حالت کاھنده )از( از فرم صرفی ھمانند فرم اضافی استفاده میکرد ،اما برای توصيف جدايی بکار میرفت .اين حالت
معموال مجزا بودن از يک نقطه در زمان ،فضا ،منبع ،مبدا يا درجه را نشان میداد .اغلب با حرف اضافه "از" بيان
میشود.
 .۴حالت مفعولی غير صريح برای توصيف نفع شخصی بکار میرفت .اين میتوانست نشانگر جنبه مثبت يا منفی باشد .غالبا
اين مفعول باواسطه بود .در فارسی و انگليسی برای بيان آن از "به" استفاده میشود.
 .۵حالت مکانی فرم صرفی حالت مفعولی را داشت ،اما موقعيت يا مکانی در فضا ،زمان يا محدودھای منطقی را توصيف
میکرد .غالبا با حروف اضافه "در ،روی ،بر ،ميان ،در طول ،نزديک ،باال ،و کنار" بيان میشد.
 .۶حالت ابزاری ھمان فرم صرفی مفعولی و مکانی را داشت .اين حالت وسيله يا وابستگی را بيان میکرد .اغلب با حرف
اضافه "بوسيله" يا "با" بيان میشد.
 .٧حالت مفعولی رايی برای توصيف نتيجه يک عمل بکار میرفت و محدوديت را بيان میکرد .کاربرد اصلی آن مفعول
بیواسطه بود .اين حالت به سواالت "چقدر دور؟" يا "تا چه حدی؟" پاسخ میداد.
 .٨حالت ندايی برای مستقيم خطاب قرار دادن استفاده میشد.
 .۶حروف ربط و رابطھا
الف .يونانی زبان بسيار دقيقی است زيرا کلمات ربطی زيادی داشتآنھا افکار را به ھم متصل میکردند )شبه جملهھا ،جملهھا يا
پاراگرافھا را( .اين رابطھا چنان متداولند که غالبا از لحاظ تفسير نبودشان )حذف حرف عطف( حايز اھميت است .در واقع،
اين حروف ربطی و رابطھا جھت انديشه نويسنده را روشن میکنند .اين حروف اغلب در تعيين اينکه مولف دقيقا چه
میخواھد بگويد اھميتی حياتی میيابند.
ج .در زير فھرستی از حروف ربط و رابطھا و معانی آنھا ارائه میشود )اين اطالعات عمدتا از کتاب اچ ای دانا و جوليوس ک
مانتی تحت عنوان دستورالعمل گرامر عھدجديد يونانی جمعآوری شده است(.
 .١رابطھای زمان
الف .اِپی ،اپيده ،ھوپوت ،ھوت ،ھوس ،ھوتان )شرطی( – "وقتی"
بِ .ھيوس – "در حين"
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ج .ھوتان ،اِپان )شرطی( – "ھروقت"
دِ .ھيوس ،اچری ،مرچی )شرطی( – "تا"
ه .پريو )نامعين( – "قبل از"
و .ھوس – "از"" ،وقتی"" ،در حين"
 .٢رابطھای منطقی
الف .ھدف
) (١ھينا )شرطی( ،ھوپوس )شرطی( ،ھوس – "به منظور"" ،که"
) (٢ھوسته )حرف تعريف نامعين ربطی( – "که"
) (٣پروس )حرف تعريف نامعين ربطی( يا ا يس )حرف تعريف نامعين ربطی( – "که"
ب .نتيجه )بين فرمھای گرامری ھدف و نتيجه وابستگی نزديکی وجود دارد(
) (١ھوسته )نامعين ،اين متداولترين است( " -به اين منظور که"" ،بنابراين"
) (٢ھيوا )شرطی( – "برای اينکه"
) (٣ارا "بنابراين"
ج .سبب يا دليل
) (١گار )سبب/اثر يا دليل/نتيجه( " -برای اينکه"" ،زيرا"
) (٢ديوتی ،ھوتی – "زيرا"
) (٣اپی ،اپيد ،ھوس " -از آنجايی که"
) (۴ديا )باحرف ربط سبب( و )با حرف تعريف نامعين( " -زيرا"
د .استنتاجی
) (١آرا ،پوينوم ،ھوسته "بنابراين"
) (٢ديو قويترين حرف ربط استنتاجی – "بر اين اساس"" ،بنابراين"" ،به چه علت"
) (٣اون ،اپيد " -بنابراين"" ،پس"" ،از اينرو"" ،در نتيجه"
) (۴توينون " -از اينرو"
د .نقض يا تضاد
) (١آال )قويترين نقض( " -اما"" ،جز اينکه"
) (٢دی " -اما"" ،گرچه"" ،با اينحال"" ،از سوی ديگر"
) (٣کای " -اما"
)ِ (۴منتوی ،اون " -گرچه"
) (۵پلِن " -با اينوجود" )عمدتا در لوقا(
) (۶اون " -گرچه"
ه .مقايسه
) (١ھوس ،کاتوس )شبه جملهھای قياسی را معرفی میکند(
) (٢کاتا )در واژهھای ترکيبی ،کاتو ،کاتوتی ،کاتوسپر ،کاتاپر(
) (٣ھوسوس )در عبری(
) (۴اِ" ،نسبت به"
و .ادامهدار يا سريھا
) (١دی " -و"" ،اکنون"
) (٢کای " -و"
) (٣تی " -و"
) (۴ھينا ،اون " -که"
) (۵اون " -پس" )در متی(
 .٢کاربردھای تاکيدی
الف .اال – "قطعا"" ،آری"" ،واقعا"
ب .ارا – "واقعا"" ،قطعا"" ،بدرستی"
ج .گار – "اما واقعا"" ،قطعا"" ،بدرستی"
د .دی – "واقعا"
ه .اين – "حتی"
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و .کای – "حتی"" ،بواقع"" ،واقعا"
ز .اون – "واقعا"" ،کامال"
 .٧جمالت شرطی
الف .جمله شرطی جملهای است که دارای يک يا دو شبه جمله شرطی است .اين ساختار دستوری به تفسير کمک میکند چون
شرطھا ،دليلھا يا سببھای را که باعث میشود عمل فعل اصلی انجام شود يا نشود را ارائه میدھد .چھار نوع جمله شرطی
وجود داشت .اين دامنه از آنچه تصور میشد از ديدگاه نويسنده يا برای ھدف او واقعيت داشته يا باشد شروع و به آنچه تنھا يک
آرزو بود ختم میشد.
ب .جمله شرطی نوع اول عمل يا وجودی را بيان میکند که تصور میشد از نظر يا برای مقصود نويسنده درست باشد ،حتی با
وجود آنکه با "اگر" بيان میشد.در زمينهھای متنی متعددی میتوان آن را "از آنجايی که" ترجمه کرد )متی ٣ :۴؛ روميان :٨
 .(٣١با اينحال ،اين بدان معنا نيست که ھمه جمالت شرطی نوع اول با واقعيت منطبق ھستند .اغلب از آنھا برای اشاره به
نکتهای در بحث يا برجسته کردن يک استدالل استفاده میشد.
ج .جمله شرطی نوع دوم را اغلب "خالف واقع" مینامند .اين نوع جمله چيزی را بيان میکند که مطابق واقعيت نيست تا از اين
طريق به نکته خاصی اشاره شود .مثالھا
" .١اگر او واقعا پيامبر بود که نيست ،میدانست زنی که به او آويزان شده است چه جور زنی است ،اما نمیداند" )لوقا :٧
(٣٩
" .٢اگر واقعا به موسی اعتقاد داشتی ،که نداری ،به من ايمان میآوردی ،اما نمیآوری" )يوحنا .(۴۶ :۵
" .٣اگر ھنوز میخواستم انسان را خوشنود کنم ،که نمیخواھم ،ھرگز غالم مسيح نمیشدم ،اما ھستم" )غالطيان (١٠ :١
د .جمله شرطی نوع سوم از عمل ممکن در آينده سخن میگويد .اين نوع جمله غالبا احتمال آن عمل را بيان میکند و معموال بطور
ضمنی به محتملالوقوع بودن اشاره دارد .عمل فعل اصلی با توجه به عمل شبه جمله "اگر" محتمل میشود .مثالھا از  ١يوحنا
عبارتند از١٠-۶ :١ :؛ ٢٩ ،٢۴ ،٢١ ،٢٠ ،١۵ ،٩ ،۶ ،۴ :٢؛ ٢١ :٣؛ ٢٠ :۴؛ .١۶ ،١۴ :۵
ه .جمله شرطی نوع چھارم با احتمال وقوع بيشترين فاصله را دارد .در عھدجديد نادر است .در واقع ،ھيچ جمله شرطی نوع
چھارمی وجود ندارد که در آن ھر دو قسمت شرط به تعريف تناسب داشته باشند .نمونهای از شرطی نوع چھارم جرئی در جمله
آغازين  ١پطرس  ١۴ :٣است .مثال ديگر جمله اختتامی در اعمال  ٣١ :٨است.
 .٨نھیھا
الف .جمله امری زمان حال با حرف اضافه نفی اغلب )اما نه ھميشه( بر توقف عملی که پيشاپيش شروع شده تاکيد دارد .مثالھا:
"گنجھای خود را بر روی زمين ذخيره نکنيد" )متی ١٩ :۶؛ "در مورد زندگی خود نگران نباشيد ) " . . .متی ٢۵ :۶؛
"قسمتھای بدن خود را به صورت ابزار انجام خطا در اختيار گناه قرار ندھيد ) ". . .روميان (١٣ :۶؛ "از توھين به روح
خدا دست بکشيد ) . . .افسسيان (٣٠ :۴؛ و "مست شراب نشويد .(١٨ :۵) ". . .
ب .جمله شرطی پيوسته )قطعی( با حرف می تاکيد دارد که "يک عمل را حتی شروع نکن" .مثال" :حتی اين فکر را به مغز خود
راه ندھيد که ) " . . .متی (١٧ :۵؛ "ھرگز نگران نباشيد ) " . . .متی (٣١ :۶؛ "ھرگز عار نداشته باش  ٢) " . . .تيموتائوس
.(٨ :١
ج .جمله منفی دوگانه با وجه شرطی منفی بسيار موکد است" .ھرگز ،نه ھرگز" يا "نه تحت ھيچ شرايطی" .مثالھا" :او ھرگز ،نه
ھرگز مرگ را تجربه نخواھد کرد" )يوحنا (۵١ :٨؛ "من ھرگز ،نه ،ھرگز  ١) ". . .قرنتيان .(١٣ :٨
 .٩حرف تعريف
الف .در يونانی کواين حرف تعريف معين مشابه '' ''theدر انگليسی عمل میکند .عملکرد ابتدايی آن نوعی "نشانگر" بود ،طريقی
برای جلب توجه به سوی يک کلمه ،اسم يا عبارت .در عھدجديد کاربرد آن از يک مولف به مولف ديگر فرق میکند .حرف
تعريف معين میتواند عملکردھای زير را نيز داشته باشد:
 .١وسيلهای برای مقايسه مانند ضمير اشاره
 .٢عالمتی جھت اشاره به فاعل يا شخصی که قبال معرفی شده
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 .٣طريقی برای شناسايی فاعل در جمله با فعل ربطی .مثال" :خدا روح است" )يوحنا (٢۴ :۴؛ "خدا نور است" ) ١يوحنا :١
(۵؛ "خدا محبت است" ).(١۶ ،٨ :۴
ب .يونانی کواين حرف تعريف نامعين مشابه '' ''aيا '' ''anدر انگليسی وجود ندارد .نبود حرف تعريف معين میتواند به معنای زير
باشد:
 .١تاکيدی بر ويژگيھا و کيفيت چيزی
 .٢تاکيدی بر طبقه يک چيز
ج .نويسندگان عھدجديد از لحاظ نحوه استفاده از حروف تعريف با ھم تفاوت زيادی دارند.
 .١٠طرق نشان دادن تاکيد در عھدجديد يونانی
الف .مولفين عھدجديد تکنيکھای متفاوتی را برای نشان دادن تاکيد بکار بردند .يکدستترينترين و رسمیترين نويسندگان عھدجديد
لوقا و نويسنده عبرانيان ھستند.
ب .قبل گفتيم که فرم اخباری معلوم پيوسته فم استاندارد و بیعالمت برای تاکيد بود ،ولی ھمه زمانھا ،آواھا و وجهھای ديگر نيز
حائز اھميت تفسيری ھستند .اين بدان معنا نيست که فرم اخباری معلوم پيوسته چندان کاربرد دستوری مھمی نداشت) .مثال:
روميان ] ١٠ :۶دوبار[(.
ج .ترتيب کلمات دريونانی کواين
 .١يونانی کواين ھمانند انگليسی از لحاظ ترتيب کلمات زبان تغيير يافتهای بود که وابستگی نداشت .بنابراين ،نويسنده
میتوانست ترتيب معمول مصطلح را تغيير دھد تا نشان دھد
الف .نويسنده میخواھد بر چه چيزی برای خواننده تاکيد کند؛
ب .از نظر نويسنده چه چيزی برای خواننده غيرمنتظره است؛
ج .چه چيزی برای نويسنده عميقا مھم بود.
 .٢ھنوز در مورد ترتيب طبيعی کلمات در يونانی توافق وجود ندارد .با اينحال ،ترتيب طبيعی پذيرفته شده به قرار زير است:
الف .برای افعال ربطی
) (١فعل
) (٢فاعل
) (٣مکمل
ب .برای افعال متعدی
) (١فعل
) (٢فاعل
) (٣مفعول
) (۴مفعول بیواسطه
) (۵عبارت اضافی
ج .برای عبارات اسمی
) (١اسم
) (٢تعديل کننده
) (٣عبارت اضافی
 .٣ترتيب کلمات از لحاظ تفسير میتواند نکته بسيار حائز اھميتی باشد .مثال:
ت رفاقت" برای تاکيد بر اھميتش
الف" .دست راستی که به من و بارنابا به نشانه رفاقت دادند" .عبارت "دست راس ِ
تجزيه شده و در ابتدا آمده است )غالطيان .(٩ :٢
ب" .با مسيح" در ابتدا قرار داده شد .مرگ او مرکزيت دارد )غالطيان .(٢٠ :٢
ج" .از بسياری جھات ذره ذره بود" )عبرانيان  (١ :١در ابتدا قرار داده شد .اينکه خدا چگونه خود را مکشوف کرد در
اينجا مقايسه میشود ،نه خود مکاشفه.
د .معموال درجهای از تاکيد به طرق زير نشان داده میشد:
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 .١تکرار ضميری که پيشاپيش در فرم صرفی فعل وجود داشت .مثال" :من ،خودم ،مطمئنا با شما خواھم بود ) " . . .متی
.(٢٠ :٢٨
 .٢غايب بودن حرف ربط يا ساير ابزارھای ربطی بين کلمات ،عبارات ،شبه جملهھا يا جمله در جايی که انتظار میرود ديده
شوند .به اين حذف حرف عطف )"بدون پيوند"( میگويند .انتظار میرفت ابزار ربطی وجود داشت باشد ،پس غيبت آن توجه
را جلب میکند .مثال:
الف .خوش بحالھا ،متی ) ٣ :۵بر فھرست تاکيد شده(
ب .يوحنا ) ١ :١۴موضوع جديد
ج .روميان ) ١ :٩بخش جديد(
د ٢ .قرنتيان ) ٢٠ :١٢بر فھرست تاکيد شده(
 .٣تکرار کلمات يا عبارات در يک زمينه متنی خاص .مثال" :برای ستايش جالل او" )افسسيان ١٢ ،۶ :١؛  .(١۴اين عبارت
برای نشان دادن کار ھر کدام از شخصيتھای تثليث بکار رفت.
 .۴کاربرد بازی با کلمات )صدا( يا اصطالحات بين واژهھا
الف .حسن تعبير – بکار بردن کلمات برای موضوعاتی که صراحتا در موردشان صحبت نمیشود ،مثل "خواب" برای
مرگ )يوحنا  (١۴-١١ :١١يا "پا" برای اندام جنسی مرد )روت ٨-٧ :٣؛  ١سموئيل (٣ :٢۴
ب .بيان غيرمستقيم –بکار بردن کلمات به جای نام خدا ،مانند "پادشاھی آسمان" )متی  (٢١ :٣يا "صدايی از آسمان"
)متی .(١٧ :٣
ج .استعارات
) (١اغراق ناشدنی )متی ٩ :٣؛ ٣٠-٢٩ :۵؛ (٢۴ :١٩
) (٢غلو ماليم )متی ۵ :٣؛ اعمال (٣۶ :٢
) (٣تجسم شخصيت ) ١قرنتيان (۵۵ :١۵
) (۴کنايه )غالطيان (١٢ :۵
) (۵بخشھای شعری )فيليپيان (١١-۶ :٢
) (۶بازی با تشابه صوتی بين کلمات
)الف( "کليسا"
)" (١کليسا" )افسسيان (٢١ :٣
)" (٢خواندگی" )افسسيان (۴ ،١ :۴
)" (٣خوانده شده" )افسسيان (۴ ،١ :۴
)ب( "آزاد"
)" (١زن آزاد" )غالطيان (٣١ :۴
)" (٢آزادی" )غالطيان (١ :۵
)" (٣آزاد" )غالطيان (١ :۵
د .زبان اصطالح – زبانی که منحصر به فرھنگ و زبان خاص است:
) (١استفاده کنايهای از "غذا" )يوحنا (٣۴-٣١ :۴
) (٢استفاده کنايهای از "معبد" )يوحنا ١٩ :٢؛ متی (۶١ :٢۶
) (٣اصطالح عبری برای مھربانی" ،نفرت" )پيدايش ٣١ :٢٩؛ تثنيه ١۵ :٢١؛ لوقا ٣۶ :١۴؛ يوحنا ٢۵ :١٢؛
روميان (١٣ :٩
)" (۴ھمه" در مقابل "بسياری" .اشعياء ") ۶ :۵٣ھمه"( را با  ١١ :۵٣و ") ١٢بسياری"( مقايسه کنيد .ھمانطوريکه
روميان  ١٨ :۵و  ١٩نشان میدھد اين واژهھا ھم معنا ھستند.
 .۵بکار بردن عبارت گويشی کامل به جای تنھا يک کلمه .مثال" :خداوند عيسای مسيح"
 .۶استفاده خاص از اُتوھا
الف .وقتی با حرف تعريف ھمراه بود )موقعيت صفت مستقيم( "ھمان" ترجمه میشد.
ب .وقتی بدون حرف تعريف بود )موقعيت مسندی( به صورت ضمير انعکاسی ترجمه میشد – "خودش" برای زن،
مرد و شی.
ه .دانشجويان غيريونانی کتابمقدس میتوانند تاکيد را به طرق متعددی شناسايی کنند:
 .١استفاده از لغتنامه تحليلی و متن يونانی با زيرنويس انگليسی
 .٢مقايسه ترجمهھای انگليسی ،بخصوص آنھا که از تئوريھای ترجمه متفاوتی استفاده کردهاند .مثال :مقايسه ترجمه "کلمه به
کلمه" )ک ج وی ،ان ک ج وی ،آ اس وی ،ان آ اس بی ،آر اس وی ،ان آر اس وی( با يک "معادل پويا" )ويليامز ،ان آی
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وی ،ان ای بی ،آر ای بی ،ج بی ،ان ج بی ،تی ای وی( .مطالعه کتابمقدس در بيست و شش ترجمه چاپ بيکر کمک خوبی
در اين زمينه است.
)کر ِگل.(١٩٩۴ ،
رودرھام
بريانت
جوزف
اثر
تاکيدی
مقدس
 .٣استفاده از کتاب
ِ
 .۴استفاده از ترجمه کامال لغوی
الف .امريکن استاندارد ورژن سال ١٩٠١
ب .ترجمه لغوی يانگ از کتابمقدس اثر روبرت يانگ )انتشارات گاردين.(١٩٧۶ ،
مطالعه دستورزبان خستهکننده اما برای تفسير مناسب ضروری است .اين تعاريف ،توضيحات و مثالھای مختصر ارائه شدهاند تا
خوانندگان غيريونانی را برای استفاده از يادداشتھای گرامری داده شده در اين جلد تشويق و مجھز کنند .مطمئنا اين تعاريف بيش از
حد ساده شدهاند .نبايد آنھا را با نگرشی دگم و انعطافناپذير بکار برد ،و تنھا بايد آنھا را پلهھايی به سوی درک بھتری از ترکيب متنی
عھدجديد در نظر گرفت .اميداورم اين تعاريف به خوانندگان کمک کنند تا توضيحات ساير مواد کمک آموزشی از قبيل تفسيرھای
تکنيکی عھدجديد را بھتر متوجه شوند.
ما بايد بتوانيم با توجه به اقالم اطالعاتی يافت شده در متون کتابمقدس تفسير خود را اصالح کنيم .دستورزبان يکی از مفيدترين اين
اقالم است؛ ساير اقالم عبارتند از زمينه تاريخی ،زمينه ادبی متن ،کاربرد لغت در آن زمان ،و بخشھای ھمراستا.
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ضميمه ٢
نقد متون
اين موضوع به گونهای بررسی میشود که يادداشتھای متن ارائه شده در اين تحقيق تفسيری را توضيح دھد .طرح کلی زير دنبال
خواھد شد:
 . ١منابع متنی کتابمقدس انگليسی
الف .عھدعتيق
الف .عھدجديد
 . ٢توضيح مختصر در مورد اشکاالت و تئوريھای "نقد پايينتر" که "نقد متن" نيز ناميده میشود.
 . ٣منابع پيشنھادی برای مطالعه بيشتر
 .١منابع متنی برای کتابمقدس انگليسی ما
الف .عھدعتيق
 .١متن ماسوری )ام تی( – متن عبری تنھا با حروف بیصدا که توسط خاخام آکويبا در سال  ١٠٠ميالدی تنظيم شد .نقاط
نشان دھنده حروف صدادار ،لھجهھا ،يادداشتھای حاشيه ،عالمتگذاری و نقاط ابزاری از قرن ششم به بعد تدريجا به متن
اضافه و تا قرن نھم ميالدی تکميل شدند .اينکار توسط خانواده محقق شناخته شده يھودی به نام ماسوريتھا انجام شد .فرم
متنی که آنھا بکار بردند ھمانند فرم متنی ميشنا ،تالمود ،تارگومز ،پشيتا و ولگيت بود.
 .٢ھفتادگان ) – (LXXمطابق با سنت ترجمه ھفتادگان توسط  ٧٠محقق يھودی در  ٧٠روز برای کتابخانه اسکندريه و به
حمايت پادشاه پتولمی دوم ) ٢۴۶ – ٢٨۴قبل از ميالد( تھيه شد .ظاھرا رھبری يھودی که در اسکندريه زندگی میکرد
خواستار تھيه اين ترجمه شده بود .اين سنت از "نامه آريستياس" گرفته شده است .ال ال ايکس متناوب بر مبنای سنت متنی
عبری بود که با متن خاخام آکويبا )ام تی( فرق داشت.
 .٣طومارھای دريای مرده ) – (DSSطومارھای دريای مرده در دوران روم قبل از ميالد ) ٢٠٠قبل از ميالد تا  ٧٠ميالدی(
توسط فرقه جدايیطلب يھودی به نام "اسنھا" نوشته شدند .دستنوشتهھای عبری ،که در نقاط متعددی اطراف دريای مرده
يافت شدند ،نشان میدھند که متون ام تی و ال ايکس ايکس از خانواده متنی عبری متفاوتی سرچشمه گرفتهاند.
 .۴برای مثالھای مشخص از چگونگی مقايسه اين متون به مفسرين کمک کرده است تا عھدعتيق را بفھمند
الف .ال ايکس ايکس به مترجمين و محققين کمک کرده است تا ام تی را بفھمند
) (١متن ال ايکس ايکس اشعياء " ،١۴ :۵٢چنان که بسياری از او در حيرت خواھند بود"
) (٢متن ام تی اشعياء " ،١۴ :۵٢درست ھمانگونه که بسياری از تو در حيرت بودند"
) (٣در اشعياء  ١۵ :۵٢تمايز ضميری ال ايکس ايکس تاييد میشود
)الف( ال ايکس ايکس" ،پس بسياری از ملتھا از او در حيرت خوھند بود"
)ب( ام تی" ،پس بسياری از ملتھا را پراکنده خواھد کرد"
ب .دی اس اس به مترجمين و محققين کمک کرده تا ام تی را بفھمند
) (١دی اس اس اشعياء " ،٨ :٢١سپس ديدهبان فرياد برآورد ،بر برج ديدهبانی میايستم ". . .
) (٢ام تی اشعياء " ،٨ :٢١و مانند شير نعره کشيدم! خداوند من ،من ھميشه تمام روز را بر برج ديدهبانی میايستم .
". .
ج .ال ايکس ايکس و دی اس اس ھر دو به روشن شدن اشعياء  ١١ :۵٣کمک کردهاند
) (١ال ايکس ايکس و دی اس اس" ،بعد از مشقت جانش نور را خواھد ديد ،او خوشنود خواھد شد"
) (٢ام تی" ،او ...مشقت جانش را خواھد ديد ،او خوشنود خواھد شد"
الف .عھدجديد
 .١بيش از  ۵٣٠٠دستنوشته از ھمه يا قسمتھای از عھدجديد يونانی موجود است .حدود  ٨۵تا بر روی پاپيروس و ٢۶۵
کامال با حروف بزرگ )يک يونانی قديم( نوشته شدهاند .بعدھا ،در حدود ورن نھم بعد از ميالد ،متن روان )حروف
کوچک( متداول شد .دستنوشتهھای يونانی در فرم نوشته شمارشان به  ٢٧٠٠میرسد .حدود  ٢١٠٠نسخه از فھرستھای
متون کتابمقدس مورد استفاده برای پرستش نيز موجود است که لکشنری ناميده میشوند.
 .٢در حدود  ٨۵دستنوشته يونانی حاوی بخشھای از عھدجديد ونشته شده بر پاپيروس در موزهھا نگهداری میشوند .قدمت
برخی از آنھا به قرن دوم ميالدی برمیگردد ،اما بيشترشان متعلق به قرون سوم و چھارم ميالدی ھستند .ھيچکدام از اين
نسخ حاوی کل عھدجديد نيستنيد .اينھا کھنهترين نسخ ھستند اما اين به اين معنا نيست که با ھم تنھا تفاوت اندکی دارند.
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بسياری از اينھا برای استفاده محلی با سرعت زياد نسخهبرداری شدند .در اين فرآيند دقت زيادی به خرج نشد .بنابراين،
تفاوتھای زيادی با ھم دارند.
 .٣دستنوشته سينايتيکوس ،که با حرف عبری א )الف( يا ) (٠١شناخته میشود ،بوسيله تيشندورف در صومعه کاترين مقدس
بر روی کوه سينا يافت شد .قدمت آن به قرن چھارم ميالدی برمیگردد و حاوی نسخه ال ايکس ايکس عھدعتيق و عھدجديد
يونانی است .اين نسخه از نوع "متن اسکندری" میباشد.
 .۴دستنوشته الکساندرينوس ،که تحت عنوان " "Aيا ) (٠٢شناخته میشود ،دستنوشته يونانی متعلق به قرن پنجم است که
در اسکندريه مصر پيدا شد.
 .۵دستنوشته واتيکانوس ،که تحت عنوان " "Bيا ) (٠٣شناخته میشود ،در کتابخانه واتيکان در روم پيدا شد و تاريخ آن به
اواسط قرن چھارم ميالدی برمیگردد .اين دستنوشته شامل ال ايکس ايکس عھدعتيق و عھدجديد يونانی است .اين نسخه
نيز از نوع "متن اسکندری" میباشد.
 .۶دستنوشته اِفرامی ،که به " "Cيا ) (٠۴معروف است ،دستنوشته يونانی قرن پنجمی است که بخشھايی از آن از بين
رفتهاند.
 .٧دستنوشته بزايی ،که به " "Dيا ) (٠۵معروف است ،دستنوشته يونانی قرن پنجم يا ششمی است .اين نسخه نماينده اصلی
نسخهای است که "متن غربی" ناميده میشود .حاوی اضافات بسياری است و منبع يونانی اصلی ترجمه کينگ جيمز بود.
 .٨نسخه خطی عھدجديد را میتوان در سه يا احتماال چھار خانواده دستهبندی کرد که دارای ويژگيھای مشترک خاصی ھستند.
الف .متن اسکندر از مصر
)) P۶۶ ،P٧۵ (١حدود  ٢٠٠ميالدی( ،که اناجيل را ثبت میکند
)) P۴۶ (٢حدود  ٢۵ميالدی( ،که نامهھای پولس را ثبت میکند
)) P٧٢ (٣حدود  ٢۵٠-٢٢۵ميالدی( ،که پطرس و يھودا را ثبت میکند
) (۴دستنوشته بی ،که به آن واتيکانوس میگويند )حدود  ،(٣٢۵که تمام عھدعتيق و عھدجديد را دربر میگيرد
) (۵نقل قولھای اوريگن از اين دسته متون
) (۶ساير نسخ که شامل اين گونه متون ھستند عبارتند از א٣٣ ،W ،L ،C ،
ب .متن غربی از شمال افريقا
) (١نقل قولھا از پدران کليسای افريقای شمالی ،ترتولیھا ،قبرسیھا ،و ترجمه التين قديم
) (٢نقل قولھا از آيرنائوس
) (٣نقل قولھا از تاتيان و ترجمه سريانی قديم
) (۴دستنوشته دی "بزايی" از اين نوع متن پيروی میکند
ج .متن شرقی بيزانسی از قسطنطنيه
) (١اين نوع متن در  ٨٠درصد از دستنوشتهھا يافت میشود
) (٢نقل قولھا توسط پدران کليسای انطاکيه در سوريه ،کاپادوشينز ،کريسوستوم ،و ترودوريت
) (٣دستنوشته آ ،تنھا در اناجيل
) (۴دستنوشته ای )قرن ھشتم( برای کل عھدجديد
د .نوع احتمالی چھارم "قيصری" از فلسطين است
) (١اين نوع ابتدائا تنھا در مرقس ديده میشود
) (٢برخی شواھد برای اين نوع در  P۴۵و  Wيافت میشوند
 .٢توضيح مختصر در مورد اشکاالت و تئوريھای "نقد پايينتر" يا "نقد متن"
الف .اين تفاوتھا چگونه ايجاد شد
 .١غيرعمدی يا تصادفی )اکثريت موارد(
الف .خطای چشم ھنگام نسخهبرداری دستی که مورد دوم از دو کلمه مشابه را ديده ،و بنابراين تمام کلمات بيان آن دو را
جا میاندازد )ھموايوتليوتون(
) (١لغزش چشم در حذف کلمه يا عبارت دو حرفی )ھاپلوگرافی(
) (٢لغزش فکر در تکرار يک عبارت يا سطر متن يونانی )ديتوگرافی(
ب .خطای گوش ھنگامی که نسخهبرداری دستی ھمراه بود با قرائت شفاھی که باعث غلط اماليی میشد )ايتاسيزم(.
اغلب غلط اماليی در واقع لغت يونانی ديگر با صدايی مشابه بود.
ج .متون قديمیتر يونانی تقسيمبندی آيه و باب نداشتند ،عالمتگذاری محدود بود يا اصال وجود نداشت و بين کلمات
جدايی نبود .اين امکان وجود داشت که حروف را در جايی متفاوت جدا و کلمات متفاوتی ايجاد کرد.
 .٢عمدی
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الف .برای بھتر کردن فرم گرامرای متن اصلی تغييراتی ايجاد شد
ب .تغييراتی ايجاد شد تا متن با ساير متون کتابمقدس ھمخوانی پيدا کند )ھماھنگ کردن ھمراستاھا(
ج .از طريق ترکيب کردن دو يا چند متن متفاوت و ايجاد يک متن ترکيبی طوالنی تغييراتی ايجاد شد )تلفيق(
د .برای اصالح اشکال مشاھده شده در متن تغييراتی ايجاد شد ) ١قرنتيان  ٢٧ :١١و  ١يوحنا (٨-٧ :۵
ه .اطالعاتی در مورد چارچوب تاريخی يا تفسير مناسب متن با حاشيه آن اضافه شد ،اما کاتب بعدی اين حواشی را در
خود متن اصلی قرار داد )يوحنا (۴ :۵
ب .اصول فکری اوليه نقد متن )راھبردھای منطقی برای تعيين متن اصلی ھنگامی که بين متون تفاوت وجود دارد(
 .١عجيبترين و غيرمعمولترين متن از لحاظ دستوری احتماال اصل است.
 .٢کوتاهترين متن احتماال اصل است
 .٣اگر ھمه فاکتورھای ديگر يکسان باشند ،به متن قديمیتر بھای بيشتری داده میشود زيرا از لحاظ تاريخی به اصل نزديکتر
است
 .۴نسخ خطی که از نقاط جغرافيايی متفاوتی جمعآوری شدهاند معموال حاوی قرائت اصل ھستند
 .۵متونی که از لحاظ تعليمی ضعيفتر ھستند ارجحيت دارند ،بويژه آنھا که با مباحث الھياتی عمده در دوره تغييرات
دستنوشتهھا مثل تثليث در  ١يوحنا  ٨-٧ :۵مرتبطند.
 .۶متنی که به بھترين وجه مبدا تفاوت ساير متون را توجيه کند
 .٧دو نقل که کمک میکنند توازن در اين تفاوتھای دردسرساز مشخص شود
الف .کتاب ج ھارولد گرينلی ،مقدمهای بر نقد متون عھدجديد ،ص " :۶٨ھيچکدام از باورھای مسيحی بر متنی
بحثانگيز بنا نشدهاند و دانشجوی عھدجديد بايد ھوشيار باشد تا اسير اين تمايل نشود که متنش بايد درست و از
لحاظ اعتقادی از متن اصل الھامی قویتر باشد".
ب .دبليو آ کريسول به کرگ گاريسون از اخبار بيرمنگام گفت که او )کريسول( اعتقاد نداراد که ھمه کلمات
کتابمقدس الھامی ھستند" ،حداقل نه ھمه کلماتی که در نتيجه قرنھا ترجمه بدست نويسنده امروزی رسيده
است" .کريسول گفت" :من به نقد متن ايمان بسيار زيادی دارم" .تا آن حد که فکر میکنم نيمه آخر باب ١۶
مرقس بدعت است :اين بخش الھامی نيست ،کامال جعلی است  . . .وقتی دستنوشتهھای خيلی قديمی را مقايسه
میکنی میبينی نتيجهگيری مانند آنچه در کتاب مرقس آمده وجود نداشت .يک نفر آن را اضافه کرده  ". . .پدر
راھبھای کليسای تعميدی جنوب )اس بی سی( نيز ادعا میکند که "درج اضافات" در يوحنا  ۵نيز قطعی است؛
يعنی داستان عيسی در کنار استخر بيتصيدا .کريسول دو حکايت متفاوت از خودکشی يھودا را توضيح میدھد
)متی  ٢٧و اعمال  (١و میگويد" :اين تنھا نگاه متفاوتی به خودکشی است .اگر چيزی در کتابمقدس آمده،
برايش توضيحی وجود دارد .و دو روايت خودکشی يھودا در کتابمقدس آمدهاند ".کريسول اضافه میکند" :نقد
متن به خودی خود علم فوقالعادهای است .گذرا و بیربط نيست .پويا و مھم است ". . .
 .٣اشکاالت دستنوشتهھا
الف .منابع پيشنھادی برای مطالعه بيشتر
 .١نقد کتابمقدس :تاريخی ،ادبی و متنی ،اثر آر اچ ھاريسون
 .٢متن عھدجديد :انتقال ،انحراف و بازسازی آن ،اثر بروس ام متزگر
 .٣مقدمهای بر نقد متن عھدجديد ،اثر ج اچ گرينلی
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ضميمه ٣
فھرست لغات
معتقدين به فرزندخواندگی عيسی :اين يکی از ديدگاھھای اوليه مرتبط با الوھيت عيسی بود .اين نظريه تاکيد دارد بر اينکه عيسی
اساسا از ھر جھت انسانی عادی بود و به معنايی خاص در ھنگام تعميد )متی ١٧ :٣؛ مرقس  (١١ :١يا قيامش )روميان  (۴ :١از
سوی خدا به فرزندخواندگی پذيرفته شد .عيسی چنان زندگی نمونهای داشت که خدا ،در مقطعی )تعميد ،قيام( او را به عنوان پسرش
پذيرفت )روميان ۴ :١؛ فيليپيان  .(٩ :٢اين ديدگاه اقليت کليسای اوليه و کليسای قرن ھشتم بود .به جای آنکه خدا انسان شود )جسم
پوشيدن( اين نظريه آن را عکس کرده و حال انسان خدا میشود!
مشکل بتوان در غالب کالم بيان کرد که چطور عيسی ،خدای پسر ،الوھيتی که قبل از حيات وجود داشت ،به خاطر داشتن زندگی
نمونه پاداش گرفت يا ارتقا يافت .اگر او از پيش خدا بود ،چطور میتوانست پاداش بگيرد؟ اگر قبل از خلقت دارای جالل خدايی بود
چطور میتوانس افتخار باالتری کسب کند؟ با وجود آنکه درک اين مطلب برای ما دشوار است ،اما پدر به نحوی و به معنايی خاص
از عيسی به خاطر تحقق کامل اراده پدر تجليل کرد.
مکتب اسکندری :اين روش تفسير کتابمقدس در قرن دوم ميالدی در اسکندريه مصر توسعه يافت .اين روش از اصول تفسيری
بنيادين فيلو استفاده میکند که از پيروان افالطون بود .روش فوق اغلب روش تمثيلی ناميده میشود .تا زمان اصالحات اين روش در
کليسا حضوری جسته گريخته داشت .تواناترين طرفداران آن اوريگن و آگوستين بودند) .به کتاب آيا کليسا کتابمقدس را غلط تعبير
مويزز سيلوا ،نشر آکادميک ١٩٨٧ ،مراجعه کنيد(
میکند؟ اثر
ِ
اسکندريوس :اين دستنوشته يونانی قرن پنجم ميالدی از اسکندريه مصر شامل عھدعتيق ،کتاب آپوکريفا ،و بيشتر عھدجديد است.
اين يکی از مھمترين شواھد ما برای کل عھدجديد يونانی است )جز بخشھايی از متی ،يوحنا و  ٢قرنتيان( .وقتی اين دستنوشته ،که با
آن عالمت " " Aداده شد ،و دستنوشتهای که عالمت ") "Bواتيکانوس( بر يک قرائت توافق دارند ،و بيشتر محققين اين قرائت را
اصل میدانند.
تمثيل )آلگوری( :نوعی تفسير از کتابمقدس است که ابتدا توسط يھوديان اسکندريه توسعه يافت .فيلو اھل اسکندريه باعث محبوبيت
اين تفسير شد .ويژگی اوليه آن تمايل به مرتبط کردن متون کتابمقدس با فرھنگ يا سيستم فلسفی شخص از طريق ناديده گرفتن
چارچوب تاريخی و يا زمينه ادبی متن کتابمقدس است .اين نوع تفسير در ورای ھر متن از کتابمقدس به دنبال نوعی معنی پنھان يا
روحانی میگردد .بايد پذيرفت که عيسی در متی  ١٣و پولس در غالطيان  ۴برای بيان حقيقت صرفا از تمثيل استفاده کردند .با
اينحال ،اين به فرم گونه شناسی بود ،نه صرفا تمثيل.
فرھنگ لغت تحليلی :اين نوعی ابزار تحقيقی است که شخص را قادر میکند ھر نوع فرم يونانی در عھدجديد را شناسايی کند .ايه
فرھنگ تاليفی است به ترتيب الفبای يونانی از فرمھا و تعاريف ابتدايی .اگر با ترجمهای که در آن معنای ھر کالم زير آن نوشته شده
خوانده شود ،به ايمانداران غيريونانی اين امکان را میدھد که عھدجديد يونانی را از نظر دستورزبان و فرمھای نحوی تجزيه و تحليل
کند.
مقايسه متون کتابمقدس :ايه عبارت بکار میرود تا ديدگاھی را شرح دھد که معتقد است ھمه کتابمقدس الھام از سوی خداست و
بنابراين بخشھای متناقض نيست ،بلکه مکمل يکديگر است .اين پيش فرض تاييدی مبنای کاربرد بخشھای ھمراستا در تفسير متن
کتابمقدس است.
ابھام :اين واژه برمیگردد به عدم قطعيتی که باعث نگارش مدرکی میشود .اين مدرک درباره دو يا چندين معنی ممکن يا اشاره
ھمزمان به دو يا چند چيز است .اين امکان وجود دارد که يوحنا از ابھام استفاد کرده باشد )کلمات دوپھلو(.
شبيهسازی به انسان )آنتروپومورفيک( :معنای آن" ،داشته ويژگيھای مربوط به موجودات انسانی" است .اين واژه برای توصيف
زبان مذھبی ما درمورد خدا بکار میرود .ريشه آن واژه يونانی بشر است .معنای آن اين است که ما از خدا به گونهای سخن میگوييم
که گويی او انسان است .خدا با ستفاده از واژهھای فيزيکی ،اجتماعی و روانشناسی توصيف مرتبط با موجودات انسانی توصيف
میشود )پيدايش ٨ :٣؛  ١پادشاھان  .(٢٣-١٩ :٢٢البته اين تنھا يک قياس است .با اينوجود ،ما برای استفاده واژهھا يا دستهھای
ديگری غير از آنچه به انسان برمیگردد در اختيار نداريم .بنابراين ،دانش ما نسبت به خدا ،گرچه واقعی ،اما محدود است.
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مکتب انطاکی :اين روش تفسير که در قرن سوم ميالدی در انطاکيه سوريه توسعه يافت واکنشی بود به روش تمثيلی اسکندريه در
مصر .نگرش بنيادين آن تمرکز بر معنی تاريخی کتابمقدس بود .اين روش کتابمقدس را ھمانند کتابی انسانی و معمولی تفسير
میکرد .اين مکتب در جنجال بر سر اينکه آيا مسيح دو طبيعت داشت )ديدگاه نسطوری( يا تنھا يک طبيعت )خدای کامل و انسان
کامل( دخالت کرد .اين جماعت فکری از سوی کليسای رومن کاتوليک برچسب بدعت دريافت و به ايران منتقل شد ،اما نفوذ چندانی
نداشت .اصول تفسيری اوليه آن بعدھا به اصول تفسيری اصالحگران پروتستان کالسيک )لوتر و کالوين( تبديل شد.
پادگذارهای )آنتیتِتيکال( :اين يکی از سه واژه توصيفی است که برای مشخص کردن ارتباط بين سطور شعر عبری بکار میروند.
اين به سطرھايی از شعر ربط دارد که از لحاظ معنا متضاد ھم ھستند )امثال .(١ :١۵ ،١ :١٠
ادبيات مکاشفهای :اين سبک ادبی عمدتا ،حتی احتماال منحصرا ،سبکی يھودی بود .نوعی نگارش رمزآلود بود که دز زمانی که
يھوديان مورد تھاجم يا اشغال قدرتھای جھان خارج قرار میگرفتند بکار میرفت .اين سبک بر جھانبينی کتابمقدسی مبتنی است که
بر اساس آن خدای نجاتدھنده وقايع جھان را خلق و کنترل میکند و نسبت به اسراييل توجه و مراقبت ويژه نشان میدھد .اين ادبيات
پيروزی نھايی را وعده میدھد که از طريق تالشھای ويژه خدا ميسر میشود .سبک فوق بسيار نمادين و خيالپردازانه بوده و پر است
از واژهھای مکاشفهای .غالبا حقيقت را با استفاده از رنگھا ،اعداد ،روياھا ،خوابھا ،ميانجيگری فرشتگان ،کلمات سری و غالبا
دوگانگی بارز بين خوب و بد بيان میکند .نمونه ھايی از اين سبک عبارتند از (١) :در عھدعتيق ،حزقيال )بابھای  ،(۴٨-٣۶دانيال
)بابھای  ،(١٢-٧زکريا؛ و ) (٢در عھدجديد ،متی ٢۴؛ مرقس ١٣؛  ٢تسالونيکيان  ٢و مکاشفه.
طرفدار دفاع )آپولوجتيکس( :اين از ريشه يونانی "دفاع قانونی" آمده است .اين نظامی است در الھيات که بدنبال ارائه شواھد و داليل
منطقی برای ايمان مسيحی میباشد.
پِريوری :اين اساسا مترادف "پيشفرض" است .در واقع شامل استدالل بر اساس تعاريف ،اصول يا موقعيتھای از قبل پذيرفته شدهای
است که تصور میشود درست باشند .يعنی چيزی که بدون آزمودن و يا تجزيه و تحليل پذيرفته میشود.
آريوسگرايی :آريوس يکی از رھبران کليسای اسکندريه مصر در قرن سوم و اوايل قرن چھارم بود .احتماال با استناد به امثال :٨
 ،٣١-٢٢وی مدعی شد که عيسی قبل از خلقت وجود داشت اما خدا نبود )جوھرهای مانند پدر نداشت( .اسقف اسکندريه ،که بحثی را
آغاز کرد ) ٣١٨ميالدی( که سالھا ادامه يافت ،وی را به چالش گرفت .آريوسگرايی به باور رسمی کليسای شرق تبديل شد .شورای
نيقيه در سال  ٣٢۵ميالدی آريوس را محکوم و بر برابری و الوھيت کامل پسر تاکيد کرد.
ارسطو :وی يکی از فالسفه يونان باستان ،شاگرد افالطون و استاد اسکندر کبير بود.نفود او ،حتی امروز به بسياری از نواحی
مطالعات جديد میرسد .علت اين امر اين است که او بر کسب دانش از طريق مشاھده و طبقهبندی تاکيد داشت .اين يکی ازپايهھای
فکری روش علمی است.
دستنوشتهھا )اتوگرافھا( :اين نامی است که به اصل نوشتهھای کتابمقدس داده میشود .اين دستنوشتهھای اصل و خطی از بين
ت رونوشتھا باقی ماندهاند .اين در واقع دليل بسياری از تفاوتھای متنی در دستنوشتهھای يونانی و عبری و نسخ
رفتهاند .فقط رونوش ِ
باستانی است.
بزايی :اين دستنوشته يونانی و التين قرن ششم ميالدی است .به آن عالمت " "Dداده شده است .اين نسخه شامل اناجيل و اعمال و
بخشھايی از رساالت عمومی میشود .مشخصه آن تعدد اضافاتی که کاتبان افزودهاند .در واقع اين نسخه بنياد "تکستوس رسپتوس"
است که سنت دستنوشته يونانی اصلی برای ترجمه کينگ جيمز میباشد.
جانبهداری :اين واژهای است که برای توصيف گرايش قوی به سوی يک موضوع يا نقطهنظر بکار میرود .در واقع ذھنيتی است که
در رابطه با يک موضوع يا نقطهنظر خاص نمیتواند بی طرفی باشد .موقعيتی تبعيضآميز است.
اقتدار کتابمقدسی :اين واژه به معنايی خاص بکار میرود .تعريف آن اين است :درک آن چيزی که مولف اوليه به دوره خود گفت و
سپس ربط دادن آن حقيقت به دورهای که ما در آن زندگی میکنيم .اقتدار کتابمقدسی معموال به مراجعه به کتابمقدس به عنوان تنھا
راھنمای صاحب اقتدار اطالق میشود .با اينوجود با توجه به تفسيرات نامناسب کنونی ،من به تفسير کتابمقدس با استفاده از اصول
فکری روش تاريخی دستوری اعتقاد چندانی ندارم.
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متون پذيرفته شده از سوی کليسا ) َکنُن( :اين واژه برای توصيف متونی بکار میرود که رويھمرفته کتابمقدسی را تشکيل میدھند
که مسيحيان معتقدند کامال الھامی است .اين شامل متون ھر دو عھدجديد و عتيق میشود.
مرکزيت مسيح :اين واژه برای توصيف مرکزيت عيسی بکار میرود .مولف اين تحقيق تفسيری اين کلمه را در راستای اين مفھوم به
کار میبرد که عيسی خداوند تمام کتابمقدس است .عھدعتيق به او اشاره میکند و او ھدف و تحقق عھدعتيق است )متی .(۴٨-١٧ :۵
تحقيق تفسيری )کامنتری( :اين نوع خاصی از کتاب تحقيقی است .اين نوع تفسير زمينه عمومی يکی از کتب کتابمقدس را ارائه
میکند .سپس میکوشد معنی ھر بخش از کتاب را توضيح دھد .برخی بر جنبه کاربردی متمرکزند ،در حاليکه بعضی ديگر با روشی
تکنيکیتر به متن میپردازند .اين کتب مفيدند اما زمانی بايد بکار روند که شخص مطالعه اوليه خود را انجام داده است .تفسير نويسنده
اينگونه کتب ھرگز نبايد بدون نقد پذيرفته شود .مقايسه چندين تفسير با ديدگاھھای الھياتی مختلف معموال مفيد است.
کشفاللغات )کان ُکردَنس( :اين نوعی ابزار تحقيقی برای مطالعه کتابمقدس است .اين گونه کتب نشان میدھد ھر لغت در کجاھای
عھدجديد و عھدعتيق آمده است .اين کتابھا به طرق مختلف کمک میکنند (١) :مشخص کرده واژه عبری يا يونانی که مرتبط است به
ھر کلمه انگليسی خاص؛ ) (٢مقايسه بخشھايی که در آنھا ھمان لغت يونانی يا عبری استفاده شده است (٣) :نشان دادن اينکه در کجاھا
دو کلمه متفاوت عبری يا يونانی با استفاده از تنھا يک کلمه انگليسی ترجمه شدهاند؛ ) (۴نشان دادن تناوب کاربرد کلماتی خاص در
کتابی خاص يا توسط نويسندهای خاص؛ ) (۵کمک به شخص جھت يافتن بخشی خاص در کتابمقدس )چگونه میتوان از وسايل کمک
آموزشی عھدجديد يونانی استفاده کرد ،اثر والتر کالرک ،صفحات .(۵۵-۵۴
طومارھای دريای مرده :اين به دستهای از متون باستانی نوشته شده به عبری و آرامی اطالق میشود که در سال  ١٩۴٧نزديک
دريای مرده يافت شدند .آنھا کتابخانه مذھبی يھوديت فرقهگرای قرن اول بودند .فشار از سوی روميان اشغالگر و جنگھای متعصبانه
دھه  ۶٠آنھا را مجبور کرد طومارھا را در ظروف سفالی ھرمسی سربسته در غارھا يا گودالھا پنھان کنند .اين طومارھا به ما کمک
کردهاند چارچوب تاريخی فلسطين قرن اول را درک کنيم و ثابت کردهاند که متون ماسوری حداقل تا قرون اوليه قبل از ميالد دقيق
بودند .به اين طومارھا مخفف " "DSSاطالق شده است.
استنتاجی )دداکتو( :اين نوعی از منطق يا استدالل از ابزار دليل استفاده میکند و از اصول عمومی به کاربردھای خاص میرسد .اين
روش متضاد استدالل قياسی )اينداکتيو( است که به جای ويژگیھای مشاھده شده به نتايج )تئوریھا(عمومی گرايش دارد که مبتنی بر
روش عملی ھستند.
مناظرهای )ديالکتيکال( :اين روشی استداللی است که به نظر میرسد در آن تناقضات يا و ضديتھا در يک کشمکش در کنار ھم نگه
داشته میشوند ،تا جواب متفقی بدست آيد که دو سوی تناقض را دربر میگيرد .بسياری از باورھای کتابمقدسی زوجھای ديالکتيک
ھستند ،سرنوشت – اراده آزاد؛ تضمين – مداومت؛ ايمان – اعمال؛ تصميم – شاگردی؛ آزادی مسيحی – مسئوليت مسيحی.
يھوديان پراکنده )دياسپورا( :اين واژه يونانی تکنيکی است که يھوديان فلسطينی برای توصيف يھوديان ديگری بکار میبردند که
خارج از مرزھای جغرافيايی سرزمين موعود زندگی میکردند.
معادل پويا :اين نام يکی از تئوریھای ترجمه کتابمقدس است .ترجمه کتاب مقدس شامل يک طيف است که از معادل "لغت به
لغت" ،که در آن برای ھر کلمه عبری يا يونانی يک کلمه انگليسی ارائه میشود ،شروع و به ترجمه "آزاد" ختم میشود که در آن
تنھا تفکر ترجمه شده و به شکل کلمات و عبارات متن اصلی اھميت کمتری داده میشود .بين اين دو تئوری "معادل پويا" قرار دارد
که سعی میکند متن اصلی را جدی بگيرد اما آن را با استفاده از فرمھای دستوری و اصطالحات امروزی ترجمه کند .بحث بسيار
خوبی در مورد اين تئوريھای ترجمه را میتوان در کتاب فی و استوارت تحت عنوان "چگونه کتابمقدس را به طرزی شايسته
مطالعه کنيم  ،ص  ٣۵و نيز مقدمه رابرت براتچر بر ترجمه تی ای وی يافت.
گلچين :اين واژه در ارتباط با نقد متن بکار میرود .معنای آن انتخاب قرائتھايی از دستنوشتهھای مختلف يونانی به منظور
دستيابی به متنی است که تصور میرود به نسخه اوليه نزديک میباشد .اين روش ديدگاھی را که معتقد است يک گروه از
دستنوشتهھای يونانی متون اصل را دربر دارد رد میکند.
اي ِزجي ِزز :اين متضاد اگزجيزز است .اگر اگزجيزز به معنای "بيرون کشيدن" انگيزه مولف اوليه باشد ،اين واژه به معنای "وارد
کردن" ايده يا نظری از بيرون است.
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ريشهيابی لغات )اتیمولوژی( :اين جنبهای از مطالعه لغت است که تالش دارد معنای اوليه لغت را بيابد .سپس از اين معنای ريشهای
کاربردھای خاص راحتتر شناسايی میشوند .در تفسير معانی معاصر و کاربرد لغت کانون توجه اصلی است ،نه ريشهيابی لغت.
اگ ِزجيزز :اين واژه تکنيکی است برای تفسير يک بخش خاص .معنای آن "بيرون کشيدن" )متن( است ،يعنی ھدف ما درک انگيزه
مولف اوليه با توجه به چارچوب تاريخی ،زمينه ادبی متن ،تجزيه و ترکتب متن و معنی آن زمان کلمه است.
سبک ادبی )ژانره( :اين کلمه فرانسوی انواع مختلف متون ادبی را نشان میدھد .ھدف از آن تقسيمبندی فرمھای ادبی به طبقات است
که دارای ويژگيھای مشترک میباشند :روايت تاريخی ،شعر ،امثال ،مکاشفه و قانون.
مکتب ناستيکی :بيشتر اطالعاتی که در مورد اين بدعت داريم از نوشتهھای ناستيک قرن دوم میآيد .با اينوجود ،ايدهھای نخستين آن
در قرن اول )و قبل از آن( وجود داشت .بعضی مرام مکتب فکری ولنتاين و سرنتيان قرن دوم را اينگونه بيان میکنند (١) :ماده و
روح ھردو ابدی ھستند )نوعی دوگانگی ھستیشناسانه( .ماده شر ،اما روح نيک است .خدا ،که روح است نمیتواند مستقميا در
سرشتن ماده بد دست داشته باشد؛ ) (٢بين خدا و ماده تجلیھايی وجود دارند )ايونھا يا سطوح فرشتگان( .آخرين يا پايينترين يھوه
عھدعتيق بود که جھان )کازموس( را آفريد؛ ) (٣عيسی تجلی ھمانند يھوه بود اما در قياس باالتر و نزديکتر به خدای حقيقی .برخی او
را باالترين اما ھنوز پايينتر از خدا میدانستند که قطعا الوھيت جسم پوشيده )يوحنا  (١۴ :١نبود .از آنجايی که ماده شر است ،عيسی
نمیتوانست بدنی انسانی داشته و با کماکان خدا باشد .او تجلی روحانی بود ) ١يوحنا ٣-١ :١؛ (۶-١ :۴؛ و ) (۴نجات از طريق ايمان
به عيسی و معرفتی خاص بدست آمد که تنھا افرادی خاص میتوانند از آن بھرهمند باشند .برای گذشتن از اليهھای آسمانی کسب
معرفت )رمزھای عبور( ضرورت داشت .شريعتگرايی يھود نيز برای رسيدن به خدا الزم بود .معلمين دروغين ناستيکی دو سيستم
اخالقی متضاد را تبليغ میکردند (١) :برای برخی ،طرز زندگی ھيچ ربطی به نجات نداشت .برای آنھا نجات و زندگی روحانی از
طريق اليهھای فرشتگان ) ايونھا( درون معرفت سری )رمزھای عبور( جاسازی شده بود؛ يا ) (٢برای سايرين ،زندگی شايسته برای
دستيابی به نجات ضرورت محض داشت .آنھا تاکيد داشتند که زندگی ھمراه با رياضت گواھی بود بر روحانيت حقيقی.
مطالعه تفسير )ھرمنوتيک( :اين واژه تکنيکی است برای اصولی که تفسير درست را ھدايت میکنند .اين شامل راھبرھای خاص و
ھنر يا استعداد میشود .مطالعه تفسير کتابمقدسی به دو طبقه تقسيم میشود :اصول عمومی و اصول خاص .منظور از اين گونهھای
مختلف ادبياتی است که در کتابمقدس يافت میشود .ھر سبک ادبی )ژانره( راھبردھای منحصربفرد خود را دارد اما برخی فرضيات
يا روشھای تفسير آن مشابه ديگران است.
نقد باالتر :اين نوعی روش تفسير کتابمقدس است که بر چارچوبھای تاريخی و ساختار ادبی يک کتاب خاص از کتابمقدس متمرکز
میشود.
اصطالح :اين واژه برای عبارات مصطح در فرھنگھای مختلف بکار میرود که معنای ويژهای دارند که با معنای معمول واژهھای
مجزای بکار رفته در آن ارتباطی ندارد .نمونهھای مصطلع امروزی عبارتند از" :وحشتناک خوب بود" ،يا "تو پوست مرا میکنی".
اينگونه عبارات در کتابمقدس نيز يافت میشوند.
اشراق :اين نام به اين مفھوم داده میشود که خدا با انسان سخن گفته است .مفھوم کامل معموال با سه کلمه بيان میشود (١) :مکاشفه –
خدا در تاريخ بشر کار کرده است؛ ) (٢الھام – او تعبير مناسبی از کارھای خود و معانی آنھا را به افراد خاص برگزيده داد است تا
آنھا را برای بشر ثبت کنند؛ و ) (٣اشراق – او روح خود را عطا کرده تا در شناخت خدا به انسان کمک کند.
استنتاجی )اينداکتيو( :اين نوعی از منطق و استدالل است که از موارد خاص به سوی کل پيش میرود .اين روش تجربی علم نوين
است .در واقع ھمان روشی است که ارسطو بکار برد.
مياننويسی :اين نوعی ابزاری تحقيقاتی است که به افرادی قادر به خواندن زبانھای کتابمقدسی نيستند اين امکان را میدھد که معنا و
ساختار آن را تجزيه و تحليل کنند .اين ابزار ترجمه انگليسی ھر لغت را درست زير ھمان کلمه به زبان اصلی کتابمقدس درج
میکند .اين ابزار ھمراه با "لغتنامه تحليلی" تعاريف ابتدايی و فرمھای عبری و يونانی را فراھم میکنند.
الھام :به مفھومی اطالق میشود که مطابق آن خدا از طريق راھنمايی مولفين کتابمقدس با انسان صحبت کرد تا با دقت و بروشنی
مکاشفه او را ثبت کنند .مفھوم کامل معموال با سه واژه بيان میشود (١) :مکاشفه – خدا در تاريخ بشر کار کرده است؛ ) (٢الھام – او
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تعبير مناسبی از کارھای خود و معانی آنھا را به افراد خاص برگزيده داد است تا آنھا را برای بشر ثبت کنند؛ و ) (٣اشراق – او روح
خود را عطا کرده تا در شناخت خدا به انسان کمک کند.
زبان توصيف :اين به اصطالحاتی اطالق میشود که عھدعتيق با ستفاده از آنھا نوشته شد .در اين زبان بر حسب طريقی که چيزھا بر
حواس پنجگانه ظاھر میگردند از دنيا صحبت میشود .اين توصيفی علمی نبوده و قرار نيست باشد.
شريعتگرايی :مشخصه اين منش تاکيد بيش از حد بر قوانين و مراسم است .مطابق با آن انسان از طريق بجا آوردن شريعت مقبول
خدا میشود .بيشتر به عمل بھا میدھد تا به رابطه ،در حاليکه اينھا ھر دو جنبهھای مھم رابطه عھدی بين خدای قدوس و انسان
گناھکار ھستند.
لغوی :اين نام ديگری است برای روش تاريخی متمرکز بر متن مفسيرين انطاکيه .در اين روش تفسير بر اساس معنی معمولی و
ظاھری زبان انسانی تعيين میشود ،اما وجود زبان استعاره ھنوز به رسميت شناخته میشود.
سبک ادبی :به فرمھايی متمايزی که محاوره انسانی میتواند داشته باشد اشاره دارد .شعر و روايت تاريخی نمونهھايی از آنھاست.
عالوه بر اصول عمومی ھمه ادبيات نوشتاری ،ھر کدام از اين سبکھا روش تفسير خاص خود را دارد.
واحد ادبی :اين به تقسيمبندیھای فکری عمده در ھر کدام از کتن کتابمقدس میپردازد .اين ممکن است چند آيه ،پاراگراف يا باب را
دربرگيرد .چنين واحد جامع و دارای موضوعی مرکزيست.
نقد پايينتر :به "نقد متن" رجوع کنيد.
دستنوشته :اين واژه به نسخهھای مختلف کتابمقدس يونانی اطالق میشود .معموال آنھا را بر دو اساس مختلف تقسيم میکنند(١) :
مادهای که بر روی آن نوشته شدهاند )پاپيروس ،چرم( ،يا ) (٢فرم خود نوشته )تمام حروف بزرگ يا حروف کوچک( .مخفف آن
") "MSمفرد( يا ") "MSSجمع( است.
متن ماسوری :اين به دستنوشتهھای عبری قرن نھم اشاره دارد که توسط نسلھايی از محققين يھودی تھيه شدند و دارای نقاط بجای
حروف صدادار و ساير يادداشتھای متنی ھستند .اينھا متن مرجع برای عھدعتيق انگليسی را تشکيل میدھند .متن آن از لحاظ تاريخی
توسط دستنوشتهھای عبری ،به خصوص اشعياء که از طومارھای دريای مرده بدست آمده ،تاييد شده است .مخفف " "MTبه آن
اختصاص داده شده است.
کنايه )متانومی( :اين نوعی زبان ايجاز است که در آن نام يک چيز برای چيز مرتبط ديگر بکار میرود" .کتری میجوشد" از اين
نوع کنايهھاست و معنای واقعیاش "آب درون کتری میجوشد" میباشد.
قطعه موراتوری :اين فھرستی است از کتب پذيرفته شده عھد جديد .اين قطعه قبل از سال  ٢٠٠ميالدی در روم نوشته شد و شامل ٢٧
کتاب عھدجديد پروتستانھاست .اين به روشنی نشان میدھد که قبل ازآنکه شوراھای کليسايی عمده توسط کليساھای محلی بخشھای
مختلف امپراتوری روم در قرن چھارم تشکيل شوند کتب پذيرفته شده "عمال" مشخص شده بودند.
مکاشفه طبيعی :اين يکی از طرقی است که خدا بکار برد تا خود را بر انسان مکشوف کند .اين نظم طبيعی )روميان  (٢٠-١٩ :١و
وجدان اخالقی )روميان  (١۵-١۴ :٢را شامل میشود .در مزمور  ۶-١ :١٩و روميان  ٢-١درباره آن صحبت شده است .اين با
مکاشفه خاص فرق دارد که در واقع خودآشکارسازی خاص خدا در کتابمقدس و در حد اعلی در عيسی ناصری میباشد .در جنبش
"زمين پير" دانشمندان مسيحی )مثال نوشتهھای ھيو راس( بر اين دسته از الھيات تاکيد کردهاند .آنھا اين دسته را بکار میبرند تا ثابت
کنند حقيقتی جز حقيقت خدا وجود ندارد .طبيعت در بازی است به سوی معرفت خدا ،و با مکاشفه خاص )کتاب(مقدس( فرق دارد .اين
مکاشفه به علم جديد اين امکان را میدھد که آزادانه در مورد نظم طبيعی تحقيق کند .به نظر من اين فرصت فوقالعاده و تازهای است
برای بشارت دادن به دنيای علمی غرب نوين.
مکتب نسطوری :نسطوريوس بزرگ کليسای قسطنطنيه در قرن پنجم بود .وی در انطاکيه سوريه آموزش ديد و باور داشت عيسی دو
سرشت داشت ،يکی انسان کامل و ديگری خدای کامل .اين نظر از نظر تک سرشتی ارتدکس اسکندريه منحرف شد .نگرانی اصلی
نسطوريوس عنوان "مادر خدا" بود که به مريم داده میشود .سيرل در اسکندريه با استناد به تعاليمی که خود سطوريوس در انطاکيه
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ديده بود به مقابله با وی برخاست .انطاکيه خاستگاه روش تاريخی-دستوری-متنی تفسير کتابمقدس بود ،حال آنکه اسکندريه خاستگاه
مکتب تفسير چھاراليه )تمثيلی يا مجازی( بود .نسطوريوس نھايتا از کار اخراج و تبعيد شد.
مولف اوليه :منظور مولف يا نويسنده واقعی متون کتابمقدس است.
پاپيروسھا :اين نوعی وسيله نگارش است که از مصر میآمد .پاپيروس با استفاده از نی رودخانه ساخته میشد .نوعی کاغذ است
قديمیترين نسخ عھدجديد يونانی بر روی آن نوشته شد.
بخشھای ھمراستا :اين بخشی از اين مفھوم است که کل کتابمقدس ھديه خدا است ،و بنابراين بھترين مفسر و متوازن کننده حقايق
متناقض خود است .اين بخشھا به تفسير بخشھای مبھم و دوپھلو نيز کمک میکنند .ھمچنين به شخص کمک میکنند برای يک موضوع
خاص روشنترين بخش را يافته و به ساير جنبهھای کتابمقدسی موضوع دسترسی پيدا کند.
ترجمه آزاد )پارافِ َريز( :اين نام يکی از تئوريھای ترجمه کتابمقدس است .ترجمه کتابمقدس شامل يک طيف است که از معادل "لغت
به لغت" ،که در آن برای ھر کلمه عبری يا يونانی يک کلمه انگليسی ارائه میشود ،شروع و به ترجمه "آزاد" ختم میشود که در آن
تنھا تفکر ترجمه شده و به شکل کلمات و عبارات متن اصلی اھميت کمتری داده میشود .بين اين دو تئوری "معادل پويا" قرار دارد
که سعی میکند متن اصلی را جدی بگيرد اما آن را با استفاده از فرمھای دستوری و اصطالحات امروزی ترجمه کند .بحث بسيار
خوبی در مورد اين تئوريھای ترجمه را میتوان در کتاب فی و استوارت تحت عنوان "چگونه کتابمقدس را به طرزی شايسته
مطالعه کنيم  ،ص  ٣۵يافت.
پاراگراف :اين واحد ادبی تفسيری پايه در نثر است .پاراگراف يک فکر مرکزی و بسط آن را دربر میگيرد .اگر ھدف آن را دنبال
کنيم از انگيزه اصلی مولف اوليه منحرف نمیشويم.
کوتهنظری )پاروکياليزم( :به تعصباتی اشاره دارد که به الھيات محلی يا چارچوبھای تاريخی محدود میشود .اين نگرش طبعيت
فرافرھنگی حقيقت کتابمقدس و کاربرد آن را به رسميت نمیشناسد.
تناقض )پارادکس( :منظور حقايقی است که به نظر متناقض میرسند و با اينحال ھر دو درست ،اما در کشمکش با ھم ھستند .اينھا
حقيقت را با ارائه آن از سويهھای متضاد تصوير میکنند .بيشتر حقايق کتابمقدس به صورت زوجھای تناقضی ارائه میشوند .حقايق
کتابمقدس صور فلکی ھستند که از مجموعه ستارهھا تشکيل شدهاند ،نه تک ستارهھای منزوی.
افالطون :وی يکی از فالسفه يونان باستان بود .فلسفه او از طريق محققين اسکندريه مصر و بعدھا آگوستين شديدا کليسای اوليه را
تحت تاثير قرار داد .وی مدعی بود که زمين و ھر چه بر آن است خيالی بوده و تنھا تصويری است از يک الگوی روحانی.
الھياتدانان بعدھا "فرمھا يا ايدهھای" افالطون را با قلمرو روحانی يکی دانستند.
پيشفرض :منظور از اين درکی است که پيشاپيش از يک موضوع داريم .نظر و داوری ما در مورد يک مسئله غلبا حتی پيش از
رجوع به متون کتابمقدس شکل میگيرد .اينگونه پيشفرض تحت عنوان جانبداری ،موقعيت پريوری ،انگاره ،پيشدرک ،يا پيشپندار
نيز شناخته میشود.
متنگزينی )پروف-تکستينگ( :منظور نوعی از تفسير کتابمقدس است که در آن به يک آيه بدون توجه به زمينه متنی مستقيم آن ،يا
زمينه متنی واحد ادبیاش استناد میشود .اين سبب میشود آيات از انگيزه مولف اوليه جدا شود و معموال ھمراه است با تالش برای
اثبات نظر شخصی با استفاده از اقتدار کتابمقدس.
يھوديت خاخامی :اين مرحله از زندگی قوم يھود در زمان تبعيدشان در بابل ) ۵٣٨-۵٨۶قبل از ميالد( آغاز شد .از آنجايی که نفوذ
کاھنان و معبد حذف شده بود ،کنيسهھای محلی به کانون زندگی يھود تبديل شدند .اين مراکز يھودی فرھنگ ،مشارکت ،عبادت و
مطالعه کتابمقدس مرکز حيات مذھبی ملی آنھا شد .در زمان عيسی اين "کاتبان مذھبی" مشابه کاھنان بودند .ھنگام سقوط اورشليم در
سال ھفتاد ميالدی فرم کتابتی ،که تحت نفوذ فريسيان بود ،جھت زندگی مذھبی يھود را تعيين میکرد .مشخصه آن تفسير عملی و
شريعتی تورات مطابق با سنت شفاھی )تلمود( بود.
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مکاشفه :اين نام به اين مفھوم داده میشود که خدا با انسان سخن گفته است .مفھوم کامل معموال با سه کلمه بيان میشود (١) :مکاشفه
– خدا در تاريخ بشر کار کرده است؛ ) (٢الھام – او تعبير مناسبی از کارھای خود و معانی آنھا را به افراد خاص برگزيده داد است تا
آنھا را برای بشر ثبت کنند؛ و ) (٣اشراق – او روح خود را عطا کرده تا در شناخت خدا به انسان کمک کند.
دامنه معنايی :اين عبارت به دامنه کليه معانی که يک کلمه دارد میپردازد .منظور از آن اساسا معانی ضمنی مختلفی است که يک
کلمه میتواند در زمينهھای متنی مختلف داشته باشد.
ھفتادگان :اين نامی است که به ترجمه يونانی عھدعتيق عبری اطالق میشود .مطابق با سنت ترجمه ھفتادگان توسط ھفتاد محقق
يھودی در ھفتاد روز برای کتابخانه اسکندريه تھيد شد .بر اساس سنت تاريخ آن به حدود سال  ٢۵٠قبل از ميالد بر میگردد )در واقع
تکميل آن بيش از صد سال طول کشيد( .اين سنت مھم است زيرا (١) :متن باستانی را برای ما فراھم کرد که میتوانيم با عبری
ماسوری مقايسه کنيم؛ ) (٢تفسير يھود در قرن سوم و دوم قبل از ميالد را به ما نشان میدھد؛ ) (٣به نشان میدھد که قبل از رد کردن
عيسی يھوديان چه درکی از مسيح داشتند.مخفف آن " "LXXاست
و به حمايت پادشاه پتولمی دوم ) ٢۴۶ – ٢٨۴قبل از ميالد( تھيه شد .ظاھرا رھبری يھودی که در اسکندريه زندگی میکرد خواستار
تھيه اين ترجمه شده بود .اين سنت از "نامه آريستياس" گرفته شده است .ال ال ايکس متناوب بر مبنای سنت متنی عبری بود که با متن
خاخام آکويبا )ام تی( فرق داشت.
سينايتيکوس :اين دستنوشته يونانی قرن چھارم است .محقق آلمانی ،تيشندورف ،آن را در صومعه کاترين مقدس در جبل موسی،
محل سنتی کوه سينا پيدا کرد .به اين دستنوشته عنوان " "Aيا الف عبری ]א[ داده شد .اين نسخه تمام عھدجديد و عھدعتيق را دربر
دارد .اين يکی از قديمیترين دستنوشتهھا به خط يونانی باستان است.
تفسير روحانی :اين واژه از لحاظ حذف زمينه تاريخی و ادبی يک بخش و تفسير آن بر اساس معيارھای ديگر مترادف تفسير تمثيلی
است.
مترادف :منظور واژهھايی است که معنايشان يکسان يا بسيار نزديک به ھم است )با اينوجود در واقع ھيچ دو کلمهای دارای ھمپوشانی
معنايی کامل نيستند( .اين کلمات آنقدر به ھم مرتبطند که میتوانند در جمله به جای ھم بکار روند بدون آنکه از معنی کاسته شود.اين
واژه برای تعيين يکی از سه فرم توازی شعری عبری نيز بکار میرود .از اين لحاظ اين واژه به دو سطر شعر اشاره دارد که يک
واقعيت را بيان میکنند )مزمور .(٣ :١٠٣
نحو )سينتَکس( :اين واژه يونانی به ساختار جمله اشاره دارد .اين کلمه مترادف "دستور زبان يا گرامر" است.
ھمگذاشتی )سينتِتيکال( :اين يکی از سه واژهای است که با گونهھای شعر عبری مرتبطند .اين واژه به سطوری از شعر اشاره دارد
که به فرمی انباشته که گاھی "اوجی" گفته میشود" بر روی ھم بنا میشوند )مزمور .(٩-٧ :١٩
الھيات سيستماتيک :اين مرحلهای از تفسير است که تالش دارد حقايق کتابمقدس را با روشی منسجم و منطقی به ھم ربط دھد .اين
الھيات تصويری منطقی و نه صرفا تاريخی از الھيات مسيحی را با استفاده از مقولهھای مختلف )خدا ،انسان ،گناه ،نجات ،و غيره(
ارائه میدھد.
تلمود :اين عنوانی است برای کدگذاری سنت شفاھی يھود .يھوديان معتقدند که خدا اين سنت را در کوه سينا بطور شفاھی به موسی
عطا کرد .واقعيت اين است که اينھا حکمت معلمين يھود است که در طول سالھا جمعآوری شد .دو نسخه نوشتاری مختلف از تلمود
يھود وجود دارد ،نسخه بابلی ،و نسخه کوتاه و تمام نشده فلسطينی.
نقد متن :اين مطالعه دستنوشتهھای کتابمقدس است .نقد متن ضروری است زيرا نسخهھای اصل موجود نيستند و کپیھا با ھم فرق
دارند .نقد متن تالش دارد تفاوتھا را توجيه و به کلمات نسخه اصلی )يا تا حد امکان نزديک به آن( عھدعتيق و عھدجديد دست يابد .با
اين نوع نقد غالبا "نقد پايينتر میگويند.
لزوير داده شد .اساسا اين
متن دريافت شده )تکسوس رسپتوس( :اين نام اولين بار در سال  ١۶٣٣ميالدی به عھدجديد يونانی چاپ اِ ِ
نوعی عھدجديد يونانی بود که با استفاده از تعداد محدودی از دستنوشتهھای يونانی اخير و نسخهھای التين اراسموس )-١۵١٠
 ،(١۵٣۵استفانوس ) (١۵۵٩-١۵۴۶و الزوير ) (١۶٧٨-١۶٢۴تھيه شد .آ ت روبرتسون در کتاب خود تحت عنوان مقدمهای بر نقد
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متن عھدجديد ،ص  ،٢٧میگويد "متن بيزانتاين )روم شرقی( عمال متن دريافت شده واقعی است" .متن بيزانتاين کم ارزشترين خانواده
در ميان سه خانواده دستنوشتهھای يونانی اوليه )غربی ،اسکندری و بيزانتاين( است .اين متن حاوی اشتباھات انباشته شده در نتيجه
قرنھا رونويسی دستی متنھا میباشد .با اينوجود ،آ ت روبرتسون اضافه میکند )ص " ،(٢١تکستوس رسپتوس متنی را برای ما حفظ
کرده که عمدتا دقيق است" .اين نسخه دستنوشته يونانی )به ويژه چاپ سوم اراسموس  (١۵٢٢متن پايه برای ترجمه کينگ جيمز سال
 ١۶١١ميالدی است.
تورات :اين واژه عبری به معنای "تعليم" است که به نام رسمی نوشتهھای موسی )پيدايش تا تثنته( تبديل شد .برای يھوديان تورات
مھمترين قسمت متون پذيرفته شده عبری به حساب میآيد.
مبتنی بر گونهشناسی )تيپولوجيکال( :اين نوع خاصی از مکاشفه است .معموال با حقايقی از عھدجديد سروکار دارد که در بخشھايی
از عھدعتيق به شکل نماد تمثيلی يافت میشود .با توجه به سوءاستفادهھايی که از اين روش تفسيری صورت گرفته ،بايد کاربرد آن را
به مثالھای خاص ثبت شده در عھدجديد محدود کرد .اين طبقه از تفسيرھا عنصری مھم در روش اسکندری بود.
واتيکانوس :اين دستنوشته يونانی قرن چھارم ميالدی است .اين نسخه در کتابخانه واتيکان پيدا شد و در ابتدا حاوی تمام عھدعتيق،
آپوکريپا و عھدجديد بود .با اينوجود ،بعضی بخشھای آن گم شد )پيدايش ،مزامير عبرانيان ،رساالت شبانی ،فليمون و مکاشفه( .اين
دستنوشته در تعيين کلمات اصلی نسخه اوليه بسيار مفيد است .به آن عالمت " "Bتخصيص داده شد.
ولگيت :اين نام ترجمه التين جروم است .اين ترجمه که در سال  ٣٨٠ميالدی انجام شد به متن پايه يا "ترجمه معمول" کليسای
کاتوليک رومی تبديل شد.
ادبيات حکمتی :اين نوعی ادبيات رايج در خاور نزديک باستان )و جھان امروز( بود .اين نوع ادبيات تالش دارد با استفاده از شعر،
امثال يا تاليف راھبردھايی را جھت دستيابی به زندگی موفق به نسل جديد ارائه دھد .مخاطب آن بيشتر فرد بود تا جمع کلی .بيشتر بر
تجربيات و مشاھدات زندگی مبتنی بود تا اشارات تاريخی .در کتابمقدس ،ايوب تا غزل غزلھا ،فرض را بر حضور و پرستش يھوه
میگذارند اما اين جھانبينی مذھبی برای ھر تجربه انسانی در ھر زمانی روشن نيست .اين سبک به عنوان سبکی ادبی حقايق عمومی
را بيان میکرد .با اينحال نمیتوان آن را در ھر موقعيت خاص بکار برد .اينھا سخنان کلی ھستند که ھميشه در ھر موقعيت فردی
کاربرد ندارند .اين حکيمان شجاعت آن را داشتند که سواالتی سختی را در مورد زندگی بپرسند .آنھا اغلب ديدگاه سنتی مذھب را به
چالش میکشند )ايوب و جامعه( و در واکنش به پاسخھای ساده به وقايع غمانگيز زندگی توازن و کشمکشی را بوجود میآورند.
تصوير جھانی و جھانبينی :اين واژهھا با ھم ظاھر میشوند .ھردو مفاھيمی فلسفی درباره خلقت ھستند" .تصوير جھانی" به
"چگونگی" خلقت میپردازد حال آنکه "جھانبينی" به "چه کسی" .اين واژهھا به تفسيرربط دارند چون پيدايش  ٢-١ابتدائا با چه کسی
خلقت سروکار دارد نا با چگونه آن.
يھوه :اين نام عھدی خدا در عھدعتيق است .تعريف آن در خروج  ١۴ :٣ارائه میشود .در واقع اين فرم متعدی کلمه عبری "بودن"
است .يھوديان از ترس اينکه مبادا نام خدا را به بيھودگی به زبان آورند ،از ذکر آن خودداری میکردند؛ بنابراين بجای آن از کلمه
عبری ادونای به معنای "ارباب'' استفاده میکردند .در انگليسی نيز نام عھدی خدا به ھمين ترتيب ترجمه میشود.
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ضميمه ۴
بيانيه عقيدتی
من به بيانيه ايمان يا عقايد اھميت چندانی نمیدھم .ترجيح میدھم به خود کتابمقدس اعتراف کنم .با اينوجود ،میدانم که بيانيه ايمان
برای کسانی که مرا نمیشناسند راھی را فراھم میکند تا ديدگاھھای اعتقادی مرا بسنجند .در روزگاری که سرشار است از خطاھای
الھياتی و فريبھا ،الھيات خود را در زير بطور خالصه تقديم میکنم.
 .١کتابمقدس ،شامل عھدعتيق و عھدجديد ھر دو کالم الھامی ،لغزشناپذير ،با قتدار و جاودانی خدا ھستند .اين کتاب مکاشفه
شخصی خدا میباشد که تحت ھدايت روح بوسيله انسانھا ثبت شده است .کتابمقدس تنھا منبع حقيقت روشن در مورد خدا و اھداف
اوست .تنھا منبع ايمان و عمل برای کليسای او.
 .٢تنھا يک خدای ابدی ،خالق و نجاتدھنده وجود دارد .آفريننده ھمه چيزھای ديدنی و ناديدنی اوست .او خود را به صورت خدای
محبت و توجه مکشوف کرده است با اينحال منصف و عادل نيز ھست .او خدا را در سه شخصيت متمايز مکشوف کرد :پدر ،پسر و
روحالقدس ،کامال مجزا و در عين حال دراری ذات واحد.
 .٣خدا فعاالنه بر جھان تسلط دارد .ھم طرحی ابدی برای خلقتش دارد که تغييرناپذير است و ھم طرح فردی که اراده آزاد انسان
را ممکن میسازد .بدون اذن و اطالع خدا ھيچ چيز اتفاق نمیافتد ،با وجود اين او به فرشتگان و انسانھا امکان انتخابھای شخصی را
میدھد .عيسی انسان برگزيده پدر بود و از طريق او ھمه بالقوه برگزيده ھستند .دانش پيشاپيش خدا در مورد وقايع انسان را تا حد
نسخه از پيش پيچيده شده تنزل نمیدھد .ما ھمه مسئول افکار و انديشهھای خود ھستيم.
 .۴گرچه انسان به سيمای خدا و عاری از گناه خلق شد ،اما تصميم گرفت بر ضد خدا طغيان کند .آدم و حوا حتی با آنکه توسط
عاملی فوق طبيعی وسوسه شدند ،اما به خاطر خودخواھی اراديشان مسئولند .نافرمانی آنھا بشر و خلقت را تحت اثر قرار داد .ھمه ما
چه به لحاظ شرايطی که از آدم و حوا به ارث بردهايم و چه به خاطر نافرمانی شخصی و ارادیمان به رحمت و فيض خدا نياز داريم.
 .۵خدا برای بخشش و احيای انسان سقوط کرده راھی فراھم کرد .عيسی ميسح ،پسر يگانه خدا ،انسان شد ،بدون گناه زيست و از
طريق مردن به جای ما مجازات گناه انسان را پرداخت .او تنھا راه احياء و داشتن رابطه با خدا است .جز از طريق ايمان به کار
تکميل شده او راه ديگری برای رسيدن به نجات وجود ندارد.
 .۶ھر کدام از ما ھديه بخشش و احيای خدا در عيسی را بايد شخصا دريافت کند .اين بوسيله اعتماد ارادی به وعدهھای خدا از
طريق عيسی و دوری ارادی از گناه شناخته شده محقق میشود.
 .٧ھمه ما بر اساس ايمانمان به مسيح و توبه از گناه کامال بخشوده و احياء میشويم .با وجود اين ،زندگی تغيير يافته و در حال ما
گواه اين رابطه تازه است .ھدف خدا بری انسان اين است که اکنون زندگی مسيحگونه داشته باشد ،نه اينکه تنھا روزی وارد بھشت
شود .کسانی که واقعا نجات را دريافت کردهاند ،با آنکه گاھی گناه میکنند ،اما در طول عمر خود در ايمان و توبه ثابتقدم میمانند.
 .٨روحالقدس "عيسای ديگر" است .او در اين جھان حاضر است تا گمشده را به سوی مسيح ھدايت و چھره مسيحگونه را در
نجاتيافته آشکارتر نمايد .شخص ھنگام نجات عطايای روح را دريافت میکند .اين عطايا زندگی و خدمت عيسی ھستند که بين بدنش
يعنی کليسا تقسيم شدهاند .عطايا که اساسا روشھا و انگيزهھای عيسی ھستند بايد بوسيله ثمرات روح به حرکت درآيند .روح در عصر
ما فعال است ،ھمانطور که در ايام کتابمقدس بود.
 .٩پدر عيسی مسيح قيام يافته را داور ھمه چيز قرار داده است .او به زمين باز خواھد گشت تا انسانھا را داوری کند .کسانی که به
عيسی ايمان آوردهاند و نامشان در دفتر حيات بره نوشته شده است به ھنگام بازگشت او بدنھای جالليافته جاودانی دريافت خواھند
کرد .آنھا تا ابد با او خواھند بود .اما آنھا که حقيقت خدا را نپذيرفتهاند برای ھميشه از شادی رفاقت با خدای تثليث محروم خواھند شد.
آنھا به ھمراه شيطان و فرشتگانش محکوم خواھند شد.
اين مطمئنا کامل يا بی نقص نيست اما اميدوارم در مورد الھياتی که من به آن باور قلبی دارم به شما ايدهای بدھد .سخن زير برای من
جالب است:
"اتحاد  -در ضروريات ،آزادی  -در مسايل حاشيهای ،محبت  -در ھمه چيز"
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