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  مقدمه

  ».وحاني براي تمام دنيا و براي هميشهنمودار اصلي آزادي ر«

 (Charles R. Erdman) چارلز اردمان -

  ان كتب مقدسيمدر  منحصر به فردگاه يجا) الف

ا ي هايايرلندها، يها، ولزياسكاتلند يعني زبان، ين مردمان فرانسويزبانان و همچن يسياز انگل ياديدرصد ز

ن ياز اول يكين امر خواهند شد كه يتن انسمجذوب دا يقوم يها ن گروهيا. از تبار سلت هستند هايبريتانيائ

  ».هم خانواده هستندكلماتي ل گلت و سه، يغالط«. شان نوشته شده بودياجداد ا يرساالت پولس برا

ه يمهاجرت كردند كه امروزه ترك يبه محل ييان اروپاين غالطياز ا ياديعده ز الديقبل از م 278در حدود سال 

توانند  كه مي كنند كر مياز مردم ف ياريبس. ه نام گرفتيشان غالطين ايشان مشخص شد و سرزميا يهامرز. نام دارد

  ).1: 3ان يو غالط 13در اعمال مثالً ( ثباتي غالطيان ببينند را در بي يكيسلت» هاييژگيو«خصايص 

اكثر اوقات . اشته استه ديت اوليحيدر مس يسازان نقش سرنوشتيباشد، رساله به غالط اين طوراگر هم  يول

م و يض، ابراهيل فيكه شامل انج از آنجا(شود يان نام برده ميبر رساله به روم يدرآمدشين رساله به عنوان پياز ا

ت از يحينجات مس يو پراحساس است برا يك تالش جديان ي، غالط)مشابه آن قرار دارد يدر مفهوم. ..عت ويشر

ان چگونه در مقابل آن يم كه خود غالطيدانيما نم. يهودي يگراعتيشر باورانه حيك فرقه مسيل شدن به يتبد

ك يشرفت كرد تا به يپت يحيروز شد و مسيعت، پيض جدا از اعمال شريل فيانج يالعمل نشان دادند ول عكس

  .ل شديتبد ييمان طاليا

 »كائت من«تحت عنوان ن كتاب يدا كرد كه او به ايت پياهم آن قدرلوتر  يان برايدر دوران اصالحات، غالط

ن را تحت يان نه فقط محققير او بر غالطيتفس. كردياشاره م )كرد ي كه با آن همسرش را خطاب ميااسم با عاطفه(

  .رديگيو مورد مطالعه قرار م ودش ميز و هنوز هم چاپ يبلكه عامه مردم را ن ،ر قرار داديتاث
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  سندهينو) ب

ن رساله به ياز ا. مورد سوال نبوده است يسنده هرگز به طور جديوان نوعن پولس به ان بهيرساله غالط انتساب

ه يان و كلمنت اسكندريوس، ترتوليرنائژوستين شهيد، اوريجن، اوس، يگناتيپ، ااركوليعنوان رساله پولس توسط پ

و احتماال به  ان آمده استيز به عنوان رساله پولس به غالطيان نيموراتور فهرستن رساله در يا. نام برده شده است

ه يون تهيون كه توسط مارسيگاه نخست را در فهرست رساالت حوارياش، جايگريهوديخاطر قدرت زبان ضد

  . هستند يار قوينه بسين زميدر ا يشواهد خارج. شده بود به خود اختصاص داد

آمده است  2: 5و  1: 1در  ين رساله است در اشارات شخصيسنده اينكه پولس نوياثبات ا يبرا يشواهد داخل

ن به وضوح نشان يا. كه آن را با حروف بزرگ نوشته است )11: 6(باشد يان رساله ميپا يكيكه نزد ياو اشاره

ان يدهند كه غالط يهم نشان م ياكننده شواهد قانع. پولس رسول است يبرا يمشكل چشمدهنده امكان وجود 

ن اعمال جور يبا ا يخيتار يهااز نوشته ياريبس. س بدهندپول يز برايقتا حاضر بودند چشمان خود را نيحق يزمان

به  يداغ بود ول 60و  50ا نه در دهه يبود  يقيك رسول حقينكه پولس يبحث بر سر مسئله ختنه و ا. نديآيدرم

  .يدندها به سردي گرائي همه اين بحثزود

  

  خ نگارشيتار) ج

ن عبارت به ياگر ا. انيدارد و غالط يه بستگيغالط ياساهيق عبارت به كليدق ين رساله به معنيخ نگارش ايتار

. م محتمل استياورشل يقبل از شورا يزمان نگارش آن زودتر حتر اشاره داشته باشد يصغ يايآس يقسمت جنوب

  .رتر از آن تصور شده استيد يرا داشته باشد زمان كم ياگر مفهوم قسمت شمال

 – يجنوب ينهايسرزم يبرا ياسيشد و از نظر سياستفاده م ين شماليسرزم يه برايغالط يياياز نظر جغراف

  .هيغالط ياالت روميا
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. حفظ شده است ين آلمانيمحقق يبعضله يورد قبول بود و هنوز هم به وسم 1800تا سال  يه شماليه غالطينظر

مر به طور ن ايا يوجود ندارد ول ،ان خدمت كرده باشدين غالطينكه پولس هرگز در سرزميبر ا يمبن يچ گواهيه

  . كندين مسئله را مشخص نميقي

 يكايه در انگلستان و آمرين نظريرا شهرت داد ا يه جنوبيه غالطينظر يام رمزيليو يكه آقا ياز زمان مخصوصاً

پشت كار بشارت  يرا برا يشتريب يكه لوقا فضا آنجااز . د قرار گرفته استييمورد تا يابه طور گسترده يشمال

شتر به يدر كتاب اعمال رسوالن اختصاص داده است، ب )ه، لستره و دربهيقونيه، ايديسيدر پ(ن ين سرزميپولس در ا

از . بودند نوشته شده است كه به واسطه خود او ايمان آورده ين رساله را به كسانيد كه پولس رسول ايآينظر م

اش از آنجا  يدر سفر دوم بشارتبشارت داد و  يه جنوبين غالطيخود به سرزم يتكه پولس در سفر اول بشار آنجا

 15م اعمال باب ياورشل ياگر رساله قبل از شورا. تر استان محتمليرساله به غالط يد كرد زمان زودتر برايبازد

تئودور زان، . ان داشته استيدهد كه چرا مسئله ختنه هنوز جريح مين امر توضينوشته شده باشد، ا )يالديم 49(

 قرنتسپولس در  يان را به دوران سفر دوم بشارتيزمان نگارش رساله غالط يآلمان كارن محافظهياز محقق يكي

  . پولس باشدن رساله يان اوليشود كه رساله به غالط ين امر باعث ميا. كنديم يگذارخيتار

د حدود ينگاشته شده است، شا يالديان احتماال در دهه پنجاه ميدرست باشد، غالط يه شماليه غالطياگر نظر

  . رتريا احتماال ديو  53ل سا

نكه پولس يان قبل از ايدرست است و خصوصا اگر غالط يه جنوبيه غالطيم كه نظرياگر ما اعتقاد داشته باش

شود، كتاب يان امتها مربوط ميحيم توجه كند نوشته شده باشد كه به مسئله ختنه مسياورشل يرسول به شورا

  . شود يرخگذايتار يالديم 48تواند در حدود سال  يم

  

  موضوعنه و يزم سپ) د
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ام پرجالل نجات به واسطه فقط يدن كرد و پير ديصغ يايپولس، آن رسول از آس ياول بشارت ين سفرهايدر ح

ه بودند يكه اكثرا در غالط ييساهايدا كردند و كلياز شنوندگان او نجات پ ياريبس. كرديح را موعظه ميمان به مسيا

  .ثبات بودن مشهور بودندير بودن و بيناپذي، خستگيبه جنگجوئه ين غالطيساكن. اصالح شدند

 يرا معرف يم غلطيساها وارد شدند و تعالين كذبه به كلين منطقه را ترك كرد، معلمينكه پولس ايپس از ا

شان يام ايپ. شوديعت حاصل ميح به عالوه انجام شريمان مسيدادند كه نجات به واسطه ايم ميشان تعليا. كردند

ان را به يكردند غالط ين سعيشان همچنيا. يح و موسيعت، مسيض و شريت، فيهوديت و يحيبود از مس يلوطمخ

. ستيام او معتبر نيگفتند كه پين ميست منحرف سازند و بنابرايل خداوند نينكه پولس، رسول اصيله گفتن ايوس

ان يحياز مس ياريبس. ام دهنده آن بودندير پمفهوم كردن اعتبا يله بيام به وسيضربه زدن به اعتبار پ يشان در پيا

  . شان قرار گرفته بودنديرانه ايات شرير نظريه تحت تاثيغالط

ا يآ! جاد شده باشديه اين خبرها از غالطيدن ايست در قلب پولس با شنيبايم يبزرگ يچه غم و دلخور

خالص  گرا عتيان شريهوديم يعالتوانستند از دست تيان هنوز ميحين مسيا ايهوده بوده است؟ آيزحمات او ب

ن نامه آشفته را به ياو قلمش را برداشت و ا. جان آمديساز به ه ع و سرنوشتين اعمال سريشوند؟ پولس با ا

عت يق حفظ شريض و نه از طرينجات به واسطه ف يات واقعين نامه، او جزئيدر ا. مان نوشتيبش در ايفرزندان حب

ستند، بلكه ثمره يكو، مشخص كننده نجات نياعمال ن. كنديان ميل بيتا انتها به تفص از آن را از ابتدا يا بخشيدر كل 

له يله تالش خودش بلكه به وسيمقدس دارد نه به وس يعت مرده است، او زندگيبه جهت شر يحيمس. باشنديآن م

  .القدس خدا كه در او ساكن است وحقدرت ر

  

  رساله به غالطيان يطرح كل

  )2و  1 يبابها(كند ياقتدارش دفاع مپولس از : يشخص. 1

  )10-1: 1(هدف پولس از نوشتن نامه  )الف
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  )10: 2 – 11: 1(ام و خدمتش يدفاع پولس از پ )ب

  )21-11: 2(كند يخ ميپولس، پطرس را توب )پ

  )1: 5 - 1: 3(كند يمان دفاع ميبه واسطه ا يپولس از عادل شمردگ: يميتعل. 2

  )9- 1: 3( ليقت بزرگ انجيحق )الف

  )18 – 10: 3( عت در مقابل وعدهيشر )ب

  )29-19: 3( عتيهدف شر )پ

  )16-1: 4( فرزندان و پسران) ت

  )1: 5 – 17: 4( يا آزادياسارت  )ث

  )18: 6 – 2: 5( كنديان در روح دفاع ميحيمس يپولس از آزاد: يعمل. 3

  )15-2: 5( يئگرا عتيخطر شر )الف

  )25-16: 5( تقدس يقدرت برا )ب

  )10: 6 – 26: 5( يعمل يفارشهاس )پ

  )18- 11: 6( يريگجهينت )ت

 تفسير

  )2و  1 يبابها( كنديپولس از اقتدارش دفاع م: يشخص. 1

  )10-1:1( هدف پولس از نوشتن نامه )الف

جانب انسان و نه مقام او نه از . كند كه دعوت او به عنوان رسول از آسمان استيد ميدر ابتدا، پولس تاك 1:1

پدر كه او را از مردگان  يح و خدايمس يسياز جانب عمستقيماً ن مقام يا. باشديب خدا به واسطه انسانها ماز جان

تواند يت دارد ميشود و فقط در قبال خدا مسئوليخوانده م ييكه از جانب خدا به تنها يمرد. باشديد ميزانيبرخ
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غام و همه در خدمتش از ين پولس رسول هم در پيبرابنا. غام خدا را بدون ترس از انسانها موعظه كنديآزادانه پ

  .مستقل بود يگريگر و از هر كس ديگر دوازده رسول ديد

ن امر در عبارت نه به يا. ان شده استيب يحيح هم به طور واضح و هم به طور تلويت مسيه الوهين آيدر ا

ان شده است كه يق بين طريبه ا يحين به صورت تلويهمچن. ان شده استيح بيمس يسيله انسان بلكه به عيوس

. گر قرار داده استيكديك سطح با يشان را در يپدر را به هم مرتبط ساخته است و ا يح و خدايمس يسيپولس ع

 يل خوبيپولس دل. د نشان داده شده استيزانيح را از مردگان برخيمس يسيكه ع يپدر به عنوان كس يسپس خدا

. تنجات ما اس يح برايت كامل خدا از كار مسيل اثبات رضايام دليق. ن دارداين امر به غالطيكردن ا يادآوري يبرا

له يكردند خالف آن را به وسيم ين خاطر سعيهم ينبوده و برا يح راضيت كار مسيان از تمامياحتماال، غالط

  .عت ثابت كننديخود در حفظ شر يشخص يهااضافه كردن تالش

ام كرده يح قيله مسياو دعوت شدند به وس ينين خدمت زميدر حح كه يمس يسيپولس برخالف دوازده رسول ع

  . داديغام او را شكل مياز پ يام قسمت مهمين، قيبنابرا. به رسالت دعوت شده بود

 ين تقاضاين برادران در ايا. كند يم يبودند معرف يكه به و يپولس رسول خود را به همراه همه برادران 1:2

 يت عمديميه نشان دهنده كمبود صميغالط يساهاين نامه به كليا. م بودنديل سهيقت انجيبر حفظ حق يپولس مبن

او . بردينام م يسيح عيا وفاداران در مسين يخدا، مقدس يساين كليمانداران تحت عناويپولس عموما از ا. باشديم

. خوانديشان را به نام مياو ا غالبا. نموديم يشان از خدا سپاسگزاريوجود ا يا برايكرد  يتشكر م يانيحياكثرا از مس

ان باعث شده بود كه او يغالط يساهايبودن مشكل در كل يجد. شونديده نمين اوامر ديچكدام از اينجا هيدر ا يول

  . و خشك باشد يار جديشان بسيدر مقابل ا

ق ين كه اليديگان خداست به گناهكاران بيه رايض، هديف. ل هستنديدر انج يدو كلمه عال يض و سالمتيف 1:3

د كه خدا چه كرده است و يگو يض به مردم ميد بكنند، فينكه انسانها چه بايگفتن ا يبه جا. باشندينم يآن مهربان

نگاه كردن  يبه جا: ديگو يلد مياسكاتف. افت كننديگان دريرا ياهيكند كه نجات را به عنوان هدياز انسانها دعوت م
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كه  اي استچارهيزبان و بيمحكوم، گناهكار، ب ييض به انسانهاياشند، نگاه فبيخوب كه مورد پسند م يبه انسانها

  . ابنديس شده و جالل بيدا كرده، تقديتوانند نجات پيله آن ميبه وس

از  ياو در آگاه. كند يرد با خدا صلح ميپذ ي، نجات دهنده را ميكه گناهكار يوقت. ض استيجه فينت يسالمت

 يگر هرگز محكوم نخواهد شد آرامينكه دياند و اده شدهيبخشخت شده و همه گناهانش نكه تاوان گناهانش پردايا

و ما نه فقط محتاج بركت صلح با خدا . دينمايز ميدهد بلكه آن را حفظ نيض فقط نجات نميف يول. ابدييم

ان يغالط ينامه برا يهستند كه پولس در ابتدا ينها بركاتيا. ميباشيز مين محتاج صلح خدا نيم بلكه همچنيهست

عت يشر. عت حاصل شونديله شريتوانند به وسين بركات نميكردند كه ايان درك ميغالط مطمئناً. كنديآرزو م

 يك نفر هم سالمتيجان  يبرا يعت هرگز حتيشر. آوردين آن را بشكنند لعنت به بار ميكه فرام يهمه كسان يبرا

  . اورده استيبه بار ن

به . ده استشان پرداخت شينجات ا يبرا يگزاف يكند كه بهايم يادآوريانندگان خود سپس پولس به خو 1:4

حل مسئله گناه  ياگر او خود را برا. گناهان ما داد يح كه خود را برايمس يسيخداوند ما ع: دين كلمات توجه كنيا

كمك به  يم برايا بخواهيم يبه آن اضافه كن ياست كه عمل يرضروريرممكن و هم غيما هم غ يداده است، پس برا

ح تنها نجات دهنده است و او يمس. ميعت، تالش كنيله اضافه كردن حفظ اعمال شريجبران گناهان خود به وس

ن امر فقط شامل حال يا. بخشد ير خالصين عالم حاضر و شريح مرد تا ما را از ايمس. باشديم ينجات ما كاف يبرا

است از  يشود كه مخلوط يز مين يمذهب ياين شامل دنيد بلكه همچنباشين دوران نميا ياسيو س يفساد اخالق

شان خاطر نشان يان كه به ايغالط يبود برا ين خصوصا موقعين رو اياز ا. حيمان به مسيو ا يآداب و رسوم سنت

 ح به حسب ارادهينجات مس! بخشد يشان را از آن خالصيح مرد تا ايگردند كه مسيبرم يشود دارند به همان روش

ت يف انسان، بلكه تحت حاكميضع ينه در اثر تالشها –بخشد يح اعتبار مين امر به كار مسيا. خدا و پدر ما بود

 .وجود ندارد يگرينجات و راه د يح راه خداست برايكند كه مسيد مين امر تاكيا. اراده خدا
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 يبرا يا راحتيرا بهبود ببخشد نكه خدا عالقه ندارد جهان يبر ا يباشد مبن يادآوريك يما  يد برايبا 4ه يآ

او منطبق  يد با الگوهايما با يها انتخاب. دهد ياورد، بلكه انسانها را از جهان خالصيانسانها در آن به وجود ب

  . باشند

. رسد يح ميمس يسيپدر و خداوند ع ينجات همه انسانها به خدا يض، همه جالل برايل فيبر طبق انج 1:5

  . م گردديعت سهيله حفظ شريك نجات دهنده به وسيجالل به عنوان شر نيتواند در ايانسان نم

داده  ياندك در خود جا يرا در قالب كلمات ياديق زيمفهوم است و حقا رمعنا و پ ه باين پنج آيهر عبارت ا

ش به اقتدار خود –سازد  يه رساله را به خود مشغول ميرا عنوان كرد كه بق يپولس در ابتدا دو موضوع اصل. است

كه وجود داشت  يان راجع به مشكليرو به غالطمستقيماً او حاال آماده است تا . ض خدايل فيعنوان رسول و انج

  .ديسخن بگو

او . كند يرفتن اشتباهاتشان با آن مواجه ميشان در جهت پذيا يآمادگ يان را برايكباره غالطيپولس به  1:6-7

 يليانج يخدا را برام كرده و اعمال خود به جهت يل را تسلينجقت ايحق ين زوديشان به ايكند كه ايتعجب م

ر لعنت يشان خود را در زيح خوانده بود و حاال ايض مسيشان را به فيخدا ا. اندترك كرده يجد ين به طرزيدروغ

وش گر كه اصال خبرخيد يليانج يرفته بودند و حاال آن را برايرا پذ يل واقعيشان انجيا. دادند يعت قرار ميشر

  . عت بوديض و شرياز ف يف شده و مخلوطيغام تحريك پين فقط يا. كردند ينداشت ترك م

غام يك پيخدا تنها . كنديعنوان م ،كننديگر موعظه ميد يليكه انج يپولس دوبار لعنت خدا را بر كسان 1:8-9

عت است را ياز حفظ اعمال شرمان كه كامال جدا يق ايض از طرياو نجات به واسطه ف: گناهكاران ملعون دارد يبرا

پس چقدر . مورد لعنت باشند يستيكنند، لزوما بايرا ادعا م يگريكه راه نجات د يآنان. دهديشان قرار ميدر مقابل ا

ن كذبه را تحمل ين معلميپولس ا! جانها باشد يتواند هالكت ابدياش مجهياست چونكه نت يام جدين پيموعظه ا

  : دهديجان اسكات هشدار م. ميند بكيكند و ما هم نباينم
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د با عظمت، اقتدار و يشان شايا. ميستيسا نين در كليا دفتر معلميا و ياز مردم مبهوت عطا يما مثل بعض

خود شخص پاپ  يا حتيتوانند اسقف، اسقف اعظم، پروفسور دانشگاه و يشان ميا. ندياينزد ما ب ياديدانش ز

ده يد ثبت گردينمودند و در عهد جد يكه رسوالن موعظه م يلياز انجر يبه غ يليشان انجياگر ا يول. باشند

له يل را به وسيم، ما انجيكنيم يل داوريله انجيشان را به وسيما ا. شان را رد كرديد اياست را وعظ كنند با

 غام او اعتباريغام دهنده، به پيپ يت ظاهريشخص: ديگويچنانچه دكتر آلن كول م. ميكنينم يشان داوريا

  . بخشد يغام دهنده اعتبار مياست كه به پ يغام ويعت پيبخشد، بلكه طب ينم

از آسمان  يافرشته. از جانب خدا يااز آسمان و نه فرشته ياد فرشتهيگويد كه پولس رسول ميتوجه داشته باش

تواند ين نميشتر از اير بگيزبان د. تواندياز جانب خدا نم يا فرشته ياورد، ولين با خود بيدروغ يغاميتمال دارد پحا

در  يچ سهميانسان ه يستگيا شاي يتالش شخص. ل تنها راه نجات استيانج. ان كنديل را بيبودن انج يمنحصر

 يعت برايچنانچه شر. كنديمت، نجات را به ما عرضه ميا قيپول  يل خودش بدون تقاضايانج. نجات ندارد

  . ر بدهندييخواهند آن را تغيلعنت دارد كه م يكسان يل هم براي، انجكه نتوانند آن را نگاه دارند لعنت دارد يكسان

غام را بنا بر مناسبت با يگفتند او پ يكند كه دشمنانش ميم يادآوريرا  يانجا نكتهياحتماال پولس در ا 1:10

مردم  يا من رضامنديآ: پرسد يل وجود دارد ميك انجينكه تنها يد بر اين او، با تاكيبنابرا. كنديم ضشنوندگانش عو

ك راه ين امر كه تنها يشان از ايچونكه ا. ستيانسانها ن يرضامند ياست كه او در پ يعيا خدا را؟ بديطلبم  يرا م

غام خود را بنا بر مناسبت با انسانها عوض كرده بود ياگر پولس پ. دن به آسمان وجود دارد متنفر هستنديرس يبرا

  .زدينمود كه بر سرش فرو برينكار غضب خدا را دعوت ميت، او با اقيدر حق. بوديح نميگر غالم مسيد

  

  )10: 2 – 11: 1(ام و خدمتش يدفاع پولس از پ )ب
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له يل به وسياول، انج. سازد يام و خدمتش حاضر ميدفاع از پ يرسول شش بحث را برا حاال پولس 12- 1:11

 يگذارهيكه انسان آن را پا يعنيست يق انسان نيطر ل بهيانج. افت شده استيو مستقل از انسان در يمكاشفه آسمان

. دانديز را از انسان ميچ چيز را از خدا و هيل پولس همه چيانج. كند ين را اثبات ميدن، ايشياند يمدت. ننموده است

موخته ايافته و از كتب هم نيز نيپولس آن را از انسان ن. ست كه انسانها آن را ابداع كرده باشندينجات ن ين نوعيا

  . ده استيح به او مكشوف گرديمس يسياز جانب خود عمستقيماً ل ين انجيا. است

 يچ گمراهيگذارد كه او به ه يلش، نميهود در انجيعت يدوم، شكست خوردن پولس در نهادن شر 14- 1:13

ل شده بود ياو به انتخاب خودش تبد. بوديعت ميت غرق در شرياو در تولد و ترب. ده بشوديت كشيهودياز  يناش

. ور بوديار غيان عصر خود بسيهوديگر يد از اجداد خود و دياو در تقال. سايكل ينماانگشتك جفا كننده يبه 

عت نسبت يرا به شر يچگونه گمراهيه عت مطمئناًيمان تنها و جدا از شريله ايل نجات او به وسين، انجيبنابرا

ت گستره ياش، و تماميش ذاتياش، گرال او با گذشتهيانج پس چرا آن را از موعظه خود حذف كرد؟ چرا. دهد ينم

از جانب خدا داده  ماًياو نبود بلكه مستق يجه تفكر شخصيل نتين انجياچونكه  يبه سادگ. ر بودياش مغايمذهب

  . شده بود

 حاال پولس استقالل خود را از. گر رسوالن بوده استيه خدمت او مستقل از دياول يسوم، سالها 17- 1:15

مشورت  يش خود، فورا با رهبران مذهبير گرااو پس از تغيي. دهد يل خود نشان ميگر انسانها در ارتباط با انجيد

نكار، او به عرب رفت و باز به دمشق يا يبه جا. كه قبل از او رسول بودند نرفت يم هم نزد آنانينكرد و به اورشل

ن يگر رسوالن نبود، بلكه به خاطر ايكردن به د ياحترام يب يم براينرفتن به اورشل يم او برايتصم. مراجعت كرد

ن يبه ا )8: 2( سپرد يمعتبر راجع به امتها به و يام كرده خودش به او بشارت داده بود و خدمتيبود كه خداوند ق

  .مستقل بوداو از همه انسانها . نداشت يبه مجوز انسان يازيل و خدمت او نيل است كه انجيدل

خدا : ديوجود دارد توجه كن 15ه يكه در آ يبه عبارت. دهنديق ارائه ميدق يساتيها مقاهين آيا در ياديعبارات ز

مخصوص جدا كرده  يكار يقبل از تولدش، خدا او را برا يده بود كه حتيپولس فهم. ديمرا از شكم مادرم برگز
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 يضيح با فيمس يول. شديم انداخته مكرد، حتما به جهنيافت ميقش بود در آن موقع درياگر او آنچه را كه ال. بود

او نشان  16ه يدر آ. ش بوديدرصدد تخرب قبالًرا موعظه كند كه  يمانيالعاده او را نجات داد و فرستاد تا ا فوق

دعوت  يالعاده خدا را برااز هدف فوق يرين امر تصويا. دهد كه خدا قصد دارد پسرش را در او آشكار سازد يم

او . ميانيرا به جهان بنما يسيم خداوند عيتوان ين ما ميدر آشكار كردن پسرش در ما بنابرا – دهديكردن ما ارائه م

تا خدا در  )23 – 16ات يآ( ر بكشديح را به تصويق ما مسيتا از طر )16ه يآ( سازد يما آشكار م يح را در قلبهايمس

  . ان امتها بوديح در ميفه مخصوص پولس، موعظه مسيوظ )24ه يآ( ابدير جالل بين تصويا

چهل  يموس. از دارديانزوا و تفكر ن يرا برا يهر خادم خداوند مدت. من به عرب شدم: ديگوي، او م17ه يدر آ

  . بوديپروراند با خدا تنها ميه ميهودي يهاكه گوسفندان را در تپه يداود در هنگام. ابان ساكن بوديسال در ب

از آن، او نسبت  يجدا. ديعقوب را ديدن كرد، فقط پطرس و يم ديشلكه باالخره از اور يچهارم، وقت 20- 1:18

گر رسوالن، پولس عنوان يشتر استقاللش از دينشان دادن هر چه ب يبرا )24-21: 1( ب بوديه غريهودي يساهايبه كل

 –ته بود مالقات با پطرس رف ياو برا. م مراجعت نكرديخود به اورشل ايمان آوردنسال بعد از  3كند كه او تا  يم

. ديز ديعقوب را ني يعنين برادر خداوند يكه او در آنجا بود همچن يوقت )29-26: 9اعمال ( يك مالقات شخصي

عالوه ! دن باشديم ديتعل يبرا يكاف يتواند مدتيم يكه به سخت –د يروز به طول انجام 15ماندن او با پطرس فقط 

  . ن خداوند برابر بوده استين خادميدهد كه او كامال با ايبر آن متن نشان م

ه او را يهودي يساهايالبته كل –كرد  يه سپريقيليه و قيسور يشتر وقتش را در نواحيپس از آن، او ب 24- 1:21

تكارانه يان جنايحيكه با مس ين بود كه همان كسيدانستند ا يشان راجع به او ميكه ا يزيهمه چ. شناختنديشخصا نم

شان خدا را به ين خاطر، ايبه ا. كنديگران موعظه ميح را به دياست و مس يحيمس كينمود حاال خودش يرفتار م

كه در  يراتييگران خدا را به خاطر تغيا ديآ«. نمودند يد ميپولس انجام داده بود تمج يكه در زندگ يخاطر كار

  »كنند؟يد ميدهد تمجيما رخ م يزندگ
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موافق ي است ل او آسمانين امر كه انجيرسوالن با ا م،يپولس به اورشل ين مراجعت بعديپنجم، در ح 2:1

شهر را تحت نظر خود ساخته  يشيم بود و رسوالن كم و بيسا در اورشليچونكه، آغاز كار كل )10- 2:1( بودند

ن چالش كه او را يد با ايباكه پولس  يدر حال. مادر است يسايكردند كه آنجا كليان احساس ميحيبودند، مس

او جواب آنها را با ذكر . م نبودياز رسوالن اورشل يكينمود چونكه  يدانستند مقاومت ميم درجه دوم يرسول

ا بعد يبوده است  ايمان آوردنن چهارده سال پس از يم كه ايدانيما نم. م داديخود به اورشل ياز سفر بعد ياتيجزئ

ك يطس كه ينكه با برنابا همكارش و تيابر  يافت كرد مبنيدر ياح مكاشفهيم كه او از مسيدانيم. ن سفرشياز اول

طس يان اصرار داشتند كه تيهودي. خدمت بروند يمان آورده بود برايق خدمت پولس ايو از طر تبار يهوديمسيحي 

ل يقت انجيده بود كه حقيشان مخالفت نمود چونكه او فهميپولس رسول جدا با ا. نجات كامل ختنه شود يد برايبا

 –در معرض خطر نبود  يمهم يچ اصل اخالقيموتائوس را ختنه كرد، هيولس خودش تبعدا كه پ( در خطر است

  )16:3اعمال 

  : ديگويكوان م. اف. يا

ك انسان بدون تفكر آن را يضرر نبود كه  يك سنت كوچك بيفقط  يعادل شمردگ ينگاه پولس به ختنه برا

 يگرا از نگاهدارعتيله روش شريودن به وسب يعادل شمردگ ير بار ختنه رفتن در واقع در پيز. ظاهر بسازد

  . ر بوديض مغاين با اصل و اساس فيعت بود و بنابرايشر

شان يكرد به ا يان امتها بدان موعظه ميرا كه در م يليد به الهام رفت و انجيم رسيكه پولس به اورشل يوقت 2:2

 يپولس به طور محرمانه با رهبران روحانچرا . ده باشدين مبادا كه بحث دويمعتبرعرضه داشت، اما در خلوت به 

 يز غلطياو چ اين صورتد كنند، در ييلش را تايشان انجيخواست كه ايا او ميسخن گفت و نه با كل جماعت؟ آ

او اصرار داشت كه . گفت يبود كه پولس رسول م ييزهاين مخالف همه چيا! كرده است؟ الزاما نهيرا موعظه م

قت ينمود حق يمش كه موعظه مينداشت كه تعال يچ شكياو ه. ن به او مكشوف شده استاز آسمامستقيماً غام او يپ

ن مسئله احترام گذاشتن بود كه يا. شدند يست در هر كجا مورد جستجو واقع ميبا يم يقيحات حقيتوض. بودند
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ل يلش اصيانج ن آرزو داشت كه رهبران را متقاعد كند كهياو همچن. ديباعث شد پولس ابتدا با رهبران سخن بگو

سپس . امر از او بپرسند يتوانستند در همان ابتدايل پولس داشتند ميراجع به انج يا مشكلي يشان سوالياگر ا. است

ن خطر يشه اياز مردم هم ياديدر بحث با شمار ز. سا بروديت كامل رسوالن به دنبال كار كليتوانست با حماياو م

م گرفت ي، پولس تصماين رواز . را تحت تسلط خود قرار دهنداحساس، گروه  يوجود دارد كه درخواستها

ن عمل ياگر پولس برخالف ا. سازدت حاضر يمختلف جمع يآزاد از رفتارها ييلش را در خلوت اول در فضايانج

سپس هدف سفر پولس به . شديم ميو امت تقس يهوديسا به دو بال يآمد و كليش ميپ يكرد، بحث و جدليم

  . ده باشميا دويث بدوم عبمبادا : ن است مفهوم آن جمله پولس كه گفتيا. شديت مواجه مم با شكسياورشل

ن يم اياورشل يسايا كليآ. طس بوديها كه به سرشان خطر كرده بود راجع به تگرا عتيكل سوال شر 3: 2

؟ پس از بحث و جدال، د ختنه شوديا اصرار دارد كه او در ابتدا بايرفته يروان پذيرا به جمع پ نوايمان يهوديريغ

ر به دست يچشمگ يروزيك پيپولس . ستين ينجات ضرور يد و عنوان كرد كه ختنه برايجه رسين نتيپولس به ا

  . آورد

 يبا ابتدا 2ه يآ يله مرتبط ساختن ابتدايم برود به وسياورشلت شد كه به يكه چرا پولس هدا يل واقعيدل 4: 2

ن به همان يا. ه درآوردنديشان را خفين به سبب برادران كذبه بود كه ايو ا.. .من به الهام رفتم: شوديروشن م 4ه يآ

م به ياز اورشل يهودين ياز معلم يبعض. )2، 1: 15اعمال (وسته بود ياشاره دارد كه در قبل به وقوع پ يامسئله

نجات  يد كه ختنه برادادنيم ميامتها وارد شده و تعل يسايه به كليشان خفيكردند كه ايم يان فخر فروشيحيمس

  . است يضرور

م رفتند يگران به اورشليحل مسئله، پولس، برنابا و د يبرا. شان مخالفت نمودنديپولس و برنابا قاطعانه با ا 5: 2

  . شان را كسب كننديگر كشيد رسوالن و دييتاتا 

ا يغام او يبه پ يساندند و نه حتچ نفع نريه يم به عنوان رهبران مورد احترام بودند به ويدر اورشل ي كهآنان 6: 2

د كرد كه بودنش با رسوالن حداقل ي، او تاكيدر باب قبل. ن امر قابل مالحظه بوديا. ك رسوليبه خودش به عنوان 
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را موعظه  يليرفته بودند كه او همان انجيشان پذيشان تبادل نظر كرده بود، ايحاال كه او باالخره با ا. زمان بوده است

چ وجه يل او به هيرفتند كه انجينژاد پذيهودين رهبران يا! است ين چقدر نكته مهميا. كردند يان مشيكند كه ايم

شان موعظه يكه ا يليانج يده بود، وليم نديشان تعليله ايشان مستقل بود و به وسياگر چه پولس از ا. ستيناقص ن

گر رسوالن را كوچك كند، او به يشت دپولس قصد ندا( كرديبود كه او موعظه م يقا مشابه همانيكردند دقيم

شان ين بود به ايزم يكه او بر رو يح در زمانيمس يسيگفت هر چه كه بودند، اسما همراهان خداوند ع يسادگ

ن يا يشود خدا شخص را از رو يمربوط م يظاهركه به مسائل  آنجاتا . ده او نداشتنديالعاده بر عقخارق ياقتدار

  ).رديپذيارها نميمع

ل را يافته است تا انجيت يحد و حصر ماموريب يله لطفيبه وسدند كه پولس يم فهميرسوالن در اورشل 7-8: 2

ن يا يهر دو. ان بشارت دهديهوديز فرستاده شده بود تا به يچنانچه پطرس ن. بشارت دهد» امتها«به نامختومان 

  . تفاوتم يتهايدر درجه اول به مل يكردند وليل را موعظه ميك انجيانسانها 

افته بودند كه خدا ين را دريسا بودند ايكل يوحنا كه احتماال اركان اصليو  )پطرس(فا يعقوب، كي يحت 9-10: 2

شان يل را نزد ايامتها بروند و انج يشان به سويكند و به او برنابا دست رفاقت دادند تا ايق پولس كار مياز طر

شان از يكه ا يتنها درخواست. شان بود نسبت به كار پولسيمحبت ا نبود بلكه عالقه با يك دستور رسمين يا. ببرند

ن كار بوده يور به كردن ايد خودش غيگوياد داشته باشند كه پولس مين بود كه فقرا را به يپولس و برنابا داشتند ا

  .است

  

   )21- 11: 2( كنديخ ميپولس، پطرس را توب )پ
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او الزم بود كه  يد كه چگونه برايگو ين رسالتش ميمخالف ن جوابش بهين و آخريپولس به عنوان ششم 11: 2

ن رسوالن شناخته ينژاد به عنوان مهمتريهوديان يحياز مس ياريله بسيكه به وس –خ كند يپولس رسول را توب

  ».كنديسا بود را رد ميكل يده را كه پطرس رهبر مصون از خطاين عقين متن عمال ايا«. شد يم

هود، يبخورد، بر طبق رسوم غذا  يحيمس ياز آزاد يناش ين بار آمد با امتها در شاديلكه پولس او يوقت 12: 2

كردند يشان ادعا ميا. م آمدنديعقوب به اورشلياز جانب  يبعد گروه يمدت. دادين كار را انجام ميست ايباياو نم

 ينژاديهوديان يحينها احتماال مسيا )24: 15اعمال ( ن را رد كرديعقوب ايبعدا  يول. اندعقوب آمدهيكه از جانب 

 يدند، پطرس از همراهيشان رسيكه ا يوقت. اصرار داشتند يعتيرسوم و آداب و سنن شر يبودند كه هنوز به اجرا

ن كار ياو با انجام ا. م برسدياورشل يگراعتيشر يهاد كه خبر رفتار او به فرقهيكرد و ترس يكردن با امتها خوددار

، يتيزات مليك هستند و تماي يسيح عيمانداران در مسيكه ا –كرد يل را انكار ميبزرگ انجق ياز حقا يكيداشت 

پطرس با سرباز زدن از خوردن به همراه نامختومان به طور : ديگويم يندليفا. ان ندارديحيدر مشاركت مس يريتاث

نكه رسوم يبتذل و نجس هستند و ااو م يشان هنوز برايمان هستند، ايان در ايحيكرد كه اگر چه مسيد مييتا يضمن

  . داشت يمان در پيرا از عدالت ا يشتريس بيتقد يموسو

پولس كه . كردند كه برنابا همكار باارزش پولس هم جزوشان بود يرويز از نمونه پطرس پيگران نيد 13: 2

ات يدر آخ پولس يوبت. خ كردياش، شجاعانه تب ياكاريبودن طرز عمل پطرس شده بود، او را به خاطر ر يمتوجه جد

  . آمده است 14-21

 ياو مثل امتها زندگ. ستيل نيز قايتها تمايمل يگر برايدانست كه خدا ديم يحيك مسيپطرس به عنوان  14: 2

گفت كه  يحا مين سرباز زدن از خوردن به همراه امتها، پطرس داشت تلويبا ا. شان خورده بوديا يكرده، از غذا

د مثل يبا يهوديمانداران ينكه ايو اي است تقدس ضرور يشان برايو آداب ا عتيشر يهوديمراسم و سنن 

  . كنند يان زندگيهودي
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كرد يت نميرا هدا يانتين كارش خيا پولس با ايآ. كندينجا از طعنه استفاده ميد پولس در ايآيبه نظر م 15: 2

 قبالًرا خدا ين را بداند زيست بهتر ايبايكرد؟ پطرس م يت گذشته امتها حكم ميان و وضعيهودي يكه راجع به برتر

ا ناپاك خطاب يچكس را نجس يو اصوال ه يهوديريوس غيليافتگان امتها مثل كرنيم داده بود كه نجات يبه او تعل

  )8- 1: 11و  10اعمال ( نكنند

را كه  ينعت كسايشر. وجود ندارد يچ نجاتيعت هيدانستند كه در شريافته بودند ميكه نجات  يانيهودي 16: 2

سازد، چونكه همه ين امر بر همه لعنت وارد ميا. كنديخورند محكوم به مرگ ميدر اطاعت كامل از آن شكست م

ادآور يپولس به پطرس . مان استيا يقينجا تنها ركن حقينجات دهنده در ا. اندن مقدس آن را شكستهيانسانها فرام

له يگردد و نه به وسيسر ميح ميمان به مسيله ايه نجات فقط به وسم كيادهيجه رسين نتيان به ايهوديما  يشد كه حت

توانست باشد؟ يعت قرار داده بود چگونه مير شرينكه امتها را زيحاال حس پولس راجع به ا. عتينگهداشتن شر

ده عت داده شيشر. داديانجام آن نم يبرا يچ قدرتيشان هيبه ا يشان چه بكنند وليگفت كه ايعت به مردم ميشر

  . ك نجات دهنده باشدينكه يبود تا گناه را آشكار سازد و نه ا

اعمال پطرس در . افته بودنديح يدر مسح و فقط يرا در مس يگران، عادل شمردگيپولس و پطرس و د 17: 2

ر ياز دارد كه به زين ين بود كه او كامال عادل شمرده نشده است، وليه به هر حال به نظر نشان دهنده ايانطاك

اگر ما . نبود يكامل و كاف ياگر نجات دهندهيح ديبود، پس مس اين طوراگر . عت برگردد تا نجاتش كامل شوديشر

ح در تحقق يا مسيم، پس آيرويز ميگر نيد يده شوند و به عالوه آن جايم تا گناهانمان بخشيرو يح مينزد مس

م و يرويح ميخود نزد مس يعادل شمردگ يبراكه ما معترضانه  ين است، وقتيش خادم گناه است؟ اگر چنيهاوعده

عمل  يحيك مسيا مثل يآ» .ا به عنوان گناهكاران محكوم كندتواند ما ر يكه فقط م« ميگرديعت برميسپس به شر

م كه با انجام آن او را در جواب يدوار باشيام يآورن عمل لعنتيح در چنيت مسيم به رضايتوانيا ميم؟ آيكنيم

  !حاشا: ت استيعصبان ياز رو ياد منفيك فريم؟ جواب پولس يسازيل به خادم گناه ميدما تب يكارش برا
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ان و امتها يهودين يز را بياو هرگونه تما. ح ترك كرده بوديمان در مسيا يرا برا يعتيشر پطرس تمام نظام 18: 2

دن همراه امتها داشت آنچه را كه له سرباز زدن از خوريابد، و او به وسيكه آمد تا لطف خدا را ب يوقت. رد كرده بود

او هم در ترك كردن . است يك متعديكرد كه خودش ين كار ثابت مياو با انجام ا. كرديساخته بود، خراب م

  !شد يعت مرتكب خطا ميح به جهت شريترك كردن مس يح و هم برايمس يعت برايشر

عت ين شريبنابرا. امعت را شكستهيرك گناهكار، شيمن به عنوان . عت مرگ استيمجازات شكستن شر 19: 2

پس . من مرد يمن پرداخت و در جا يعت را به جايح مجازات شكستن شريمس يول. مرا به مردن محكوم كرد

ن معنا كه او همه مطالبات عدالت را به جا آورد، يعت مرد، به اياو نسبت به شر. ز مردميح مرد من نيچون مس

  .عت مردميرز نسبت به شيح من نين در مسيبنابرا

ن معنا است كه ين امر بديا ايآ. ستين يعت كاريگر با شرياو را د. عت مرده استينسبت به شر يحيك مسي

دارد و  يمقدس يزندگ يحيك مسيخواهد بشكند؟ نه،  يماندار آزاد است كه هر كدام از احكام ده فرمان را كه ميا

كه دوست  يانيحيمس. او مرد يكه برا يت داشتن كسترسد، بلكه به خاطر دوس يعت مينكه از شرينه به خاطر ا

ز لعنت ين كار خود را نياند، كه با ان را درك نكردهيكنند ا يزندگ يرفتار يعت تحت عنوان الگوير شريدارند ز

. ت در قبال همه آن به كار ببندنديعت را بدون داشتن مسئوليك جزء شريتوانند يشان نميعالوه بر آن، ا. آورنديم

عت هرگز يشر. ميريعت بميشر ين است كه برايم، ايست كنيخدا ز يم برايتوانيله آن ميكه ما به وس يراه تنها

راه تقدس خدا . انجام دهد ين عمليعت چنيخدا هرگز قصد نداشته است كه شر. دينمايجاد نميا يمقدس يزندگ

  . ح داده شده استيتوض 20ه يدر آ

ز در آنجا ينه فقط او بود كه در جلجتا مصلوب شد، من ن. شده است يكي يح با ويماندار در مرگ مسيا 20: 2

 يان من به عنوان شخصيپا يعنين يا. ك گناهكار در نظر خدايان من به عنوان يپا يعنين يا. در او –مصلوب شدم 

عنوان ان من به عنوان فرزند آدم و به يپا يعنين يا. اقت خوديو ل يله تالش شخصيكسب نجات به وس يكه در پ
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گر در ين من ديا. ر مصلوب شده استيمن كهنه و شر. كهنه يتيعت و به عنوان شخصيت شريتحت حاكم يانسان

  . ز صادق باشديد در رفتار من نين امر بايا. قت دارديستادن من مقابل خدا حقين امر در ايا. ندارد ييمن ادعا يزندگ

له خدا مرده يكه به وس يكس يول. ستديا ياز نمك شخص بيبه عنوان  يا زندگي يشخص يماندار از زندگيا

نجات . ح در منين، بلكه مسيكنم نه من بعد از ا يم يزندگ يول. باشديكه زنده است نم يشود مثل كسيده ميد

من مرد تا از حاال به  ياو برا. مينما يكه خودم انتخاب كنم، زندگ يمن نمرد تا من بروم و هر طور يدهنده برا

اعتماد  يعنيمان يا. كنميمان بر پسر خدا ميكنم به ا يكه الحال در جسم م يو زندگان. كند ير من زندگبعد بتواند د

له كه اجازه ين وسيكند و به ايم يم شدن به او زندگيله تسليح به وسينان مداوم به مسيبا اطم يحيمس. نانيو اطم

  . كند يح در او زندگيدهد مسيم

 يحيك مسي. ست بلكه اعتماد كردنيمسئله تقال كردن ن. عتيح است و نه شريمس يماندار در زندگيپس نقش ا

او  يدارد، نه به جهت ترس از مجازات بلكه، به خاطر پسر خدا كه او را محبت نمود و خود را برا يمقدس يزندگ

  . داد

جسم شما مجسم ات او در يد كه حياكرده يسيم خداوند عين دعا تقديخود را با ا يا شما تا به حال زندگيآ

  شود؟

كند كه يكه انسان خودش تالش م يوقت. شوديده مينجات او د يچون و چرايه بيض خدا در هديف 21: 2

ست اگر قرار باشد انسان آن را كسب يض نيگر به واسطه فينجات د. سازديمفهوم م ينجات را كسب كند، آن را ب

عت يرسوم شر يله برگزاريتوانست لطف خدا را به وس ياگر پطرس م. ضربه آخر پولس به پطرس موثر است. كند

ح مرد چونكه انسان يمس. هوده از دست داديخود را ب ياو زندگ. ز مرديچ چيه يح برايبه دست آورد، پس مس

  . عتيله نگاه داشتن شرينه به وس يحت –توانست كسب كنند ينم يگريله ديچ وسيعدالت را به ه

  : ديگويم وكال
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ما را از  يانسان يساها را به فساد كشانده اعتقادات را به حماقت رسانده و قلبهايموجود كه كلن بدعت يقتريعم

 يشه هر بدعت و شقاقيمن معتقدم ر: سدينو ين ميجان اسك. له اعمال استيبه وسغرور پر كرده است، نجات 

ل يك دليآن است و  رفتنيپذ يبرند، تالش در جهت كسب نجات به جايان از آن رنج ميحيمس يساهايكه كل

نكه يا يخدا كار كنند به جا يخواند تا براين است كه واعظ مردم را ميباشد، ايرگذار نمينكه موعظه چرا تاثيا

  .شان كرده است به آنها اعالم كنديا يكار خدا را كه برا

  

  )1: 5 -1: 3( كنديمان دفاع ميبه واسطه ا يپولس از عادل شمردگ: يميتعل. 2

  )9-1: 3( ليبزرگ انج قتيحق )الف

ن يا. عت همانا افسون شدن استيض به شرياز ف يبرگشتن. شان بوديا يفهميشان نشان دهنده بياعمال ا 1: 3

كه پولس  يوقت. قتيحق يرش كذب به جاير شدن در پذيو غافلگ يجادوئ يله گفتاريبه خواب رفتن به وس يعني

طان يد منظورش به شيو نه جمع، شا» يسي، تيوناني«است  ست مفرديست كه شما را افسون كرد؟ كيك: پرسد يم

ان موعظه كرده بود و بر يح مصلوب شده را به غالطيمس يسيپولس خودش ع. م غلط بودين تعالياست كه مولف ا

آنها چگونه . عت آزاد كرده استيشه از اسارت و لعنت شريهم يشان را برايب ايد داشت كه صلين تاكيا

  شان را عمال دربرنگرفت؟ يقت اياعتنا باشند؟ چگونه حقيب بيعت بازگردند و به صليتوانستند به شر يم

 ايمان آوردنشان به زمان يدهد كه ايپولس اجازه م. تا تمام مسئله را روشن بسازدي است ك سوال كافي 2: 3

له يافتند؟ به وسيرا شان چگونه روح يا. شان ساكن شوديا يالقدس آمد تا در بدنها كه روح يوقت - خود بازگردند 

له نگاه يالقدس را به وس چكس هرگز روحيه. مان آوردن بوديله ايمان آوردن؟ قطعا به وسيا ايانجام دادن اعمال 

  . افت نكرده استيعت دريداشتن شر
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كه  توانستند انتظار داشته باشند يا ميله اعمال به دست آورند، آيشان قادر نبودند، نجات را به وسيا اگر ايآ 3: 3

ا يبود، آ يشان ضرورينجات ا يالقدس براعت رشد كنند؟ اگر قدرت روحيله شريبه وس يحيا بلوغ مسيدر تقدس 

  د؟ يل كنيله جسم تكميتوانستند دوره خود را به وس يشان ميا

كه تلخ نشان دادند  يشان خودشان را در مقابل جفائيح اعتماد كردند، اين بار به مسيان اوليكه غالط يوقت 4: 3

ا يشان عبث بوده است؟ آيا همه زحمات ايآ. ض تنفر داشتنديفل يبود كه از انج يان متعصبيهوديد به خاطر يشا

بود  اين طور يت حق داشتند؟ اگر به راستيشان در نهايگفتند كه جفاكنندگان ا يعت نميشان با برگشتن به شريا

آن زحمت  يبرا يكه زمان يليشان به انجيست كه ادوار ايوسته اميپولس پ. ز عبث بوده استيشان نيپس زحمات ا

  . اند بازگردند برده

ا به كس يا به پولس يبه خدا اشاره دارد  5ه يدر آ» آنكه«ر او يا ضميكه آمطرح است  ينجا سواليدر ا 5: 3

 آنجاز د به خدا اطالق شود ايت بايدر نها. كرده استيان خدمت ميكه در زمان نوشته شدن نامه، به غالط يگريد

به عنوان  يحيمس يتواند به خادميه، ميثانو يبه هر حال، در معنا. القدس را بدهدتواند روحيكه او است كه م

- نيار تحسيبس يريتواند تصوين ميا. سازد، اشاره داشته باشديقش اراده خود را ظاهر ميكه خدا از طر يالهيوس

-يم يگران به هر نحويالقدس به دانتقال روح يحيمس يقعكار وا: گفته است يشخص. بود يحيز از خدمت مسيآم

  . ع كردن روحيعمال توز يعنين يا. باشد

رش يكرد كه موعظه او و پذيفكر م يگفت، احتماال داشت به معجزاتياگر پولس رسول از خودش سخن م

ست كه در گذشته ين يزيكه چدهد يبه هر حال، زمان فعل نشان م )4: 2ان يعبران( كردند يح را ثابت ميشان به مسيا

پولس احتماال به اعطا شدن . ان استيباشد كه در زمان نوشته شدن نامه در جر يزياتفاق افتاده باشد، بلكه چ

 11- 8: 12ان يآنها اشاره دارد، چنانچه در اول قرنت توبهمانداران پس از يالقدس در ا له روحيا به وسيالعاده عطا خارق

  . ح داده شده استيتوض
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سكونت . مانيله خبر ايبه وس: ن استيكنند؟ جواب ايمان عمل ميا از خبر ايعت يا او از اعمال شريآ

شه به يتواند ان را به دست آورد، بلكه آن هميشود و نميماندار هرگز كسب نمياو در ا يكار بعدالقدس و  روح

ق يدند كه بركت از طريفهميات خود ميبست از تجريبا يان ميپس غالط. شود يمان داده ميق ايض و از طريله فيوس

  . عتيق انجام اعمال شريد و نه از طريآيمان به دست ميا

نشان دادن  ين از آنها براين دروغيگردد كه معلميمقدس باز م يهال دوم خود، پولس حاال به نوشتهيدل يبرا

  گفته بود؟  يزيق واقعا چه چيعهد عت! كردنديضرورت ختنه استفاده م

حاال او نشان . شان استيمان ايه ايان تماما بر پايدهد كه برخورد خدا با غالطيان نشان ميپولس به غالط 6: 3

ن يا او ايآ: ن بوديا 5ه يسوال در آ. ابندييق بود، نجات ميكه در عهد عت يقيدهد كه انسانها اآلن هم به همان طريم

ن جواب در يبا داشتن ا. مانيخبر ا: ن بوديمان؟ جواب ايا خبر ايدهد يعت انجام ميله اعمال شريكار را به وس

  . مانيخبر ا –ق عادل شمرده شد ين طرياو از هم.. .ميشود، چنانكه ابراه يآغاز م اين طور 6ه يذهنمان، آ

كردند و او اساس بحث ضرورت  يم به عنوان نمونه و قهرمان خود استفاده مياز ابراه يهودين ياحتماال معلم

شان ين خودشان با اين بود، پولس در زمين چنياگر ا )26، 24: 17ش يدايپ( شان بوديا يبه خودش براختنه در تجر

بر  يمبتن يچ عمليله هينجات او به وس. مان آورديم به خدا ايافت؟ ابراهيم چگونه نجات يپس ابراه. كرديجنگ م

چگونه تالش ياز ه ياورد و عمل او حاكيمان نيد احمق باشد كه به خدا ايك انسان بايقت يدر حق. كسب آن نبود

است كه انسان  يمان آوردن به خدا تنها كاريا. مان آورديبه خدا ا يدر جهت كسب نجات نبود، بلكه او به سادگ

ست كه يكو نين ين عمليا. گذاردينم يفخر كردن او باق يرا برا يانهيچ زميتواند انجام دهد كه هيدر قبال نجات م

ش از يك مخلوق بي يبرا يزيچه چ. گذاردينم يجسم باق يبرا يچ جانيق هين طريا. ش باشدو تال يمستلزم سع

  ك پدر اعتماد كند؟يباشد كه به خالقش به عنوان فرزند ين درست ميا

آورند  يمان ميكه به او ا يله آن، عدالت را به حساب همه آنانياز خداست كه به وس يعمل يعادل شمردگ

 ين بر رويح به عنوان جانشيله با گناهكاران رفتار كند، چونكه مسين وسيتواند بدين خدا ميقيبه طور . گذارد يم
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ست كه خدا ين معنا نيبه ا يعادل شمردگ. شان را پرداختيشان مرد و تاوان گناهان ايا يب جلجتا به جايصل

خدا به . شمارد يات دهنده عادل مه كار نجيماندار را بر پاياو ا. شوديگناه ميسازد و او بيماندار را عادل ميا

شود و يآسمان آماده م يله آن برايدهد كه او به وسيدر حضور خود م ي، عدالتكندياعتماد م يكه به و يگناهكار

نكته مهم قابل توجه . دينما يسپاسگذار ياو انجام داده است از و يكشد تا از آنچه كه برايرا م يسپس انتظار و

  .مان استين كامال مربوط به اصل ايا. عت ندارديشر يبا نگاهدار يكار يعادل شمردگ ن است كهينجا ايدر ا

ست ختنه يبايم باشند ميابراه ينكه پسران واقعيا يان برايده داشتند غالطيعق يهودين يبدون شك، معلم 7: 3

هود ين يبه د ي كها آنانيده متولد ش يهوديستند كه ين يم كسانيابراه يفرزندان واقع. كردين را رد ميپولس ا. شوند

م يدهد كه ابراه يپولس نشان م 11، 10: 4ان يدر روم. اندافتهيمان نجات يله ايكه به وس ياند، بلكه آناندهيگرو

  . ن امتها ساكن بوديعادل شمرده شد كه هنوز در زم يگر، او در زمانيد يانيبه ب. عدالت را قبل از ختنه كسب كرد

ها را كند كه خدا امتينده نگاه ميآ يده شده است كه به قرنهاير كشيبه تصو يك نبيق همچو يعهد عت 8: 3

ق يعهد عت يهامان فقط در نبوتيله ايافتن امتها به وسيبركت . مان عادل خواهد شمرديق ايان از طريهوديهمانند 

  . افتيها از تو بركت خواهند ع امتيجم –اعالم شده بود  3: 12ش يدايم در پيشود، بلكه عمال به ابراه يده نميد

ن يچن يم كه پولس چگونه به سختيابييم، درميخوانيش را ميداين بار نقل قول از پياول يكه ما برا يوقت

ل يدانست كه آن شامل انجيق را نوشت، ميه عهد عتيكه آن آ يالقدس همان روح يول. ده استيرا در آن د يمفهوم

نوشت، قادر بود  يالقدس م كه پولس نامه را با الهام روح آنجااز . ها بوده استهمه امت يمان براينجات به واسطه ا

ن يامتها و همچن –ع امتها يجم. شديم مربوط ميكه به ابراه –ح دهد يما توض يدر تو را برا يكه مفهوم ضمن

امتها چگونه . نمايله ايافت؟ به وسيم چگونه نجات يابراه. افتينجات خواهند  –افت يبركت خواهند . انيهودي

شان به عنوان امتها يبه عالوه، ا. مانيله ايبه وس –افت يم نجات يكه ابراه يقيافت؟ در همان طرينجات خواهند 

  . باشند يهودينكه يابند و نه ايينجات م
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عادل  يهوديمقدس  يهاماندار بر طبق شهادت نوشتهيم ايآورند با ابراهيمان ميكه به خدا ا يهمه كسان 9: 3

  .شونديمرده مش

  

  )18 – 10: 3( عت در مقابل وعدهيشر )ب

تواند لعنت به  يعت فقط ميدهد كه جدا از اعطا كردن بركت، شريمقدس نشان م يهاپولس از نوشته 10: 3

د يگوياند، بلكه مر پا گذاشتهيعت را زيكه اعمال شر يع آنانيرا جميد كه زيگويه نمين آيا. همراه داشته باشد

ه اطاعت از يبرپا يكه در جهت كسب لطف اله يهمه كسان يعنيعت هستند كه يكه از اعمال شر يانع آنيجم

ملعون است هر كه ثابت  )26: 27ه يدر تثن(را مكتوب است، ير لعنت مرگ هستند زيشان زيا. عت هستنديشر

آن  يد در نگاهداريباشخص . ميك سال نگه داريا يك ماه و يك روز، ي يعت را برايست كه شرين يكاف.. .نماند

حدود ششصد  يتمام. ده فرمان را نگه داردست كه شخص فقط ين يكاف. د كامل باشدياطاعت با. ادامه دهد

  !رنديد مورد اطاعت قرار بگيبا يعت در پنج كتاب موسيشر

ن دهد كند تا نشاينقل قول م يپولس از حبقوق نب. شونديق رد ميگر از عهد عتين بار دين دروغيمعلم 11: 3

 يوناني ينقل قول در زبان اصل. عتيله شرياند و به وسمان عادل شمردهيله ايشه انسانها را به وسيكه خدا هم

مان و يله ايكه عدالت را به وس يگر، كسانيد يانيبه ب. ست خواهد نموديمان زيعادل به ا: شودنگونه خوانده مشيا

  . ست خواهند كرديمان زيله ايعادل شمرده شدگان به وس. اشتخواهند د يات جاودانياند حنه از اعمال كسب كرده

كنند به ده فرمان عمل  يخواهد كه سع ياز مردم نم يحت. اورنديمان بيخواهد كه ايعت از انسانها نميشر 12: 3

اده م ديان به ما تعليطلبد، چنانچه واضحا در الويرا م ينقصيم و بيعت از انسانها اطاعت كامل، مستقيشر. كنند

مان يا: ديگويمان ميا. ست كنيعمل كن و ز: ديگويعت ميشر. باشديمان ميمتضاد با اصل ا ين اصليا. شده است

عت ير شريك شخص زي. ست خواهد نموديمان زيشخص عادل به ا: ن استيپس بحث پولس ا. ست كنيآور و ز
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آنكه به آنهاعمل : ديگويكه پولس م يوقت .ستياو در حضور خدا عادل ن اين رواز . كنديست نميمان زيله ايبه وس

چكس يكه ه يكند كه البته اصل يرا عنوان م ياتياله يعيك اصل بدياو دارد . ست خواهد نموديكند، در آنها زيم

  . باشديقادر به انجام دادن آن نم

 –باشد يعت، مرگ ميلعنت شر. متيله پرداخت قيا رهاندن به وسي. د كردنيبازخر يعنيفدا كردن  13: 3

له يشان به وسيله پرداختن تاوان مرگ ايعت بودند به وسير شريكه ز يح، آنانيمس. ن آنيمجازات شكستن فرام

كند، از ير ما استفاده ميكند چون از ضميصحبت م يهوديمانداران يپولس بدون شك از ا«. عت رها كرديلعنت شر

  ».نسل بشر مسئول بودند يان در برابر تماميهوديكه  آنجا

  : ديگويلن جونز م ينديس

ه را خودشان به يد بقيشان باينكه ايده است و ايشان را خرياز ا يميح فقط نيكردند كه مسيان تصور ميغالط

آن را  يشان آمادگين رو اياز ا. كنند يداريهود خرين يگر آداب و رسوم آئيم شدن به ختنه و ديله تسليوس

نجا يپولس در ا. ت را مخلوط كننديهوديت و يحيت شوند و مسيان هدين دروغيله معلميداشتند كه به وس

  . ده استيعت خرير لعنت شريح ما را كامال از زيمس» يلزيبر طبق ترجمه و«: ديگو يم

شان متحمل يب خدا را بر ضد گناهان ايشان رها كرد و غضب مهيا يله مردن به جايح، انسانها را به وسيمس

گناهان بشر بر او قرار  يل به گناهكار نشد ولياو خودش تبد. آمد يمردم بر و نيلعنت خدا به عنوان جانش. شد

  . گرفت

مقدس  يهانوشته. عت آزاد كردينقص ده فرمان نبود كه انسانها را از لعنت شريح با نگاه داشتن كامل و بيمس

عت به ينسانها را از شربلكه او ا. عت به حساب ما گذارده شده استيدهند كه اطاعت كامل او از شريم نميتعل

عت يشر. داشت يوجود نم يچ نجاتيجدا از مرگ او ه. ب در مرگ خود آزاد كرديمه يله متحمل شدن لعنتيوس

 باشديم ين نشانه لعنت خدا بر ويزان شود، ايك دار آويكه محكوم شده است از  يداد كه اگر مجرميم ميتعل

حمل لعنت  يند كه نجات دهنده برايب ين معنا مين، نبوت را در ان متيالقدس در انجا روحيدر ا )23: 21ه يتثن(
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درباره مرگ او گفته . سته آن مرگ نبوديخته شد كه شاين بر دار آويان آسمان و زمياو در م. مخلوقاتش خواهد مرد

  )24: 2؛ اول پطرس 30: 5اعمال رسوالن ( له مصلوب شدن از دار خواهد بوديشده به وس

بركت شوند را يق او به جهان وارد ميكه از طر يم وعده داده بود كه او را و همه كسانيهخدا به ابرا 14: 3

د يتاوان مجازات مرگ به خدا با. باشديمان ميق ايض از طريله فيبه وس يم، نجات واقعيبركت ابراه. بدهد

حاال در . خود رها سازدض يان و هم امتها را با فيهوديلعنت شد تا هم  يسين خداوند عيبنابرا. شديپرداخت م

  . ابندي يامتها بركت م» مياز نسل ابراه«ح يمس

له الهام ينجا به ما به وسيپولس در ا يول. دهديالقدس را نشان م، روح3: 12ش يدايم در پيوعده خدا به ابراه

القدس ار روحن آغاز كيا. باشديم مينجات خدا به ابراه يچون و چرا يالقدس عهد ب روح يد كه عطايگويم ياله

مرد يالقدس مد قبل از داده شدن روحيح بايمس. ديايتوانست ب يعت در كار بود نميكه شر يالقدس نا موقع روح. بود

  )7: 16وحنا ي( افتييو جالل م

ان و يتجربه غالط) 1به واسطه  يعنيمان است و نه از اعمال ينشان داده بود كه نجات به واسطه اپولس رسول 

  . گردد يهر روزه برم ياز زندگ ياو حاال به مثل. قيمقدس عهد عت يهاشتهشهادت نو) 2

خدا وعده داد كه همه  3: 12ش يدايدر پ: ن صورت خالصه شوديتواند به اين قسمت ميبحث پولس در ا

 18: 22ش يدايدر پ. شوديان و امتها ميهودين وعده نجات شامل يا. ن بركت بدهديزم يشان ابرام را بر رويخو

تها يو نه ذر) مفرد(ت يذر: او گفت. افتين بركت خواهند يزم يع امتهايت تو، جميو از ذر: ن وعده داديخدا همچن

لوقا ( م بوديت ابراهياز ذرمستقيماً كرد كه يح اشاره ميمس يسيخداوند ع يعنيك شخص يخدا داشت، به ). جمع(

ح داده يق مسيو چه امتها به طور مشابه از طر يهوديه گر، خدا وعده بركت را به همه نسلها، چيد يانيبه ب )34: 3

 يان وعدهيا. انه راگراي عتيشر يد و نه اطاعتيطلبيكو را مين وعده نه اعمال نيا. د و شرط بوديقين وعده بيا. بود

  . شديافت ميمان دريساده بود كه در مفهوم ساده ا
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 ياز نظر بشر. به وعده اضافه كند يد و شرطيانست قتويل داده شد نميسال بعد به اسرائ 430عت كه يشر حال

ن است كه وعده بركت خدا به يجه اين نتيبنابرا. باشديهم ناخردانه م ياز نظر مسائل ملكوت. باشديم ين ناعدالتيا

  . عتيمان است و نه نگهداشتن شريح به واسطه ايق مسيامتها از طر

ا اضافه يها چكس به عوض كردن آموزهيشود هياثبات م يميا تصمي يعهدكه  ي، وقتياز نظر انسان 15: 3

  . خدا يتوانند شكسته شوند، چقدر كمتر عهدهاينم يانسان ياگر عهدها. كنديكردن به آنها فكر نم

به واسطه » ليقوم اسرائ«تش يم و ذريابراه يها براكردند كه وعدهيان بحث ميهوديست كه ين يچ شكيه 16: 3

مان نجات يكه به واسطه ا يين امتهايبنابرا. عت قرار گرفته بودندير شريل متعاقبا زيقوم اسرائ يمان بوده استوليا

ت او يم و ذريها به ابراهوعده: دهديپولس جواب م. آوردند يست ده فرمان را به اجرا درميبايحاال م. افتندييم

ك شخص نسبت داده ينجا به يدر ا يشد ولتواند به كثرت اشاره داشته باياوقات م يت بعضيذر. داده شد) مفرد(

. مينگونه مطالعه كنيق ايقت را در عهد عتين حقيم ايتوانست يد هرگز نميما خودمان شا( باشديح ميشده است كه مس

  ).سازديالقدس خدا ما را روشن م روح يول

م يبه ابراه يدا به سادگخ. به اعمال نداشت ين وعده ربطيا. د و شرط بوديم بدون قيوعده خدا به ابراه 17: 3

آمدن ن به يمان آورد و همچنيبه خدا ا ينداشت، ول يم فرزندياگر چه ابراه. ن وعده را داديا» حيمس«ت او يو ذر

توانست آن وعده نجات را  يسال بعد نم يچهارصد و س –عت يآمدن شر. ن نحو عادل شمرده شديح و او بديمس

  . به آن اضافه كند يد و شرطيتوانست آن را لغو كند و نه قيعت نه ميشرآمدن . ر قرار دهديتحت تاث يچ نحويبه ه

ر داشته و آن را باطل كرده يسال بعد از وعده تاث 430عت پس از ين بود كه آمدن شريان نظرشان ايهوديد يشا

صورت  ك عهد بوده و فقط دريها مانند وعده. نبوده است اين طوراصال : ديگو يپولس در جواب م! هرگز. است

» .ديرا نگاه كن 22- 15: 9ان ين عبرانيو همچن 11-7: 15ش يدايپ: يعهد قربان«. شدين باطل مياز طرف يكيمرگ 

  . تواند باطل شوديوعده نم
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 ين درست زمانيد كرد و ايعقوب تاكي ياش را برايميمحاسبه شده بود كه خدا وعده ابراه يسال از زمان 430

سال پس از  3عت را حدود يشان شريو ا )4-1: 46ش يدايپ( به مصر وارد شود شد تايعقوب آماده ميبود كه 

  . افت كردنديخروج از مصر در

ن را يمقدس واضحا ا يها تهنوش. تواند از هر دو باشدينم. مانيا از ايد از اعمال باشد و يا بايراث يم 18: 3

ن به عنوان يا. ن همراه با نجات استين ايبنابرا. شد م دادهيد و شرط به ابراهيقيق وعده بيراث از طرياند كه مگفته

  .كسب آن منع شده است يهرگونه تفكر كاركردن برا. اشن داده شديبه ابه چون و چرا  ياهيهد

  

  )29- 19: 3( عتيهدف شر )پ

 يد و شرطيعت وعده را باطل نكرد و قيست؟ پس اگر چنانچه پولس اظهار داشت شريعت چيپس شر 19: 3

اش يت واقعين بود كه گناه را در ماهيعت ايعت چه بود؟ مقصود از شريضافه ننمود پس چرا؟ هدف شرهم بدان ا

ك تجاوز يانسانها آن را به عنوان  يعت وجود داشت وليگناه قبل از شر. ك تجاوز نشان بدهديبه عنوان 

  .باشديت دانسته معيك شريدن نسبت به يتجاوز در اصل خطا ورز. عت آمديكه شر يدانستند تا زمان ينم

عت كسب كنند يله نگه داشتن شريتوانستند عدالت را به وسيشان نميا. گناهكار داده شد يعت به قوميشر

داد كه چه گناهكاران ين معنا بود كه به انسانها نشان ميعت بديشر. شان قدرت اطاعت از آن را نداشتنديچونكه ا

عهد خدا با . ضش نجات دهديله فيشان را به وسيآوردند تا ا ياد برميشان نزد خدا فرين ايبنابرا. هستند ياچارهيب

ق بودن يعت نااليشر. جه داشتيعت فقط لعنت را در نتيشر. بود يد و شرطياز هرگونه ق يم وعده بركت عاريابراه

خدا بوده ض ين از فيافتند اياگر انسانها بركت . داديد و شرط نشان ميقيو ب يافت بركت مجانيانسان را از در

  . است
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م يبركت وعده داده شده به ابراه. ح بوديزمان قبل از مس يبرا يموقت يزانيعت مين، شريبنابرا. ح استينسل، مس

خدا و  –دهد يعت دو نمونه را نشان ميشر. داديرا نشان م يان دو مسئله متوسطيتضاد م. آمديق او مياز طر

عت را يغامبران خدا بودند كه شريفرشتگان، پ )5: 5ه يتثن( دمت كردشان خيان ايبه عنوان متوسط م يموس. لياسرائ

 يمشاركت موس )2: 2ان ي؛ عبران53: 7؛ اعمال رسوالن 17: 68؛ مزمور 2: 32ه يتثن( دنديمرتب گردان يبه دست موس

حضورش آماده  يكه برا يقوم يعنيد، يگوين خدا و قومش وجود دارد سخن ميكه ب يتيميو فرشتگان از صم

  . هستند

ز را بر طبق آن از يچ چيداد كه ه يچون و چرا ميب ياك طرف عهد وجود داشت و او وعدهياگر تنها  20: 3

ك متوسط بود به يعت يقت كه شرين حقيا. نبود) يانجيم(ك متوسط يبه  يازيگر نيكرد، ديگر مطالبه نميق ديطر

عت اطاعت را يشر. عت بودين ضعف شريا. حفظ كند ن مقاليد سهم خود را در ايد كه انسان بايگويم يطور ضمن

. كطرفه بوديم وعده داد، وعده او يكه خدا به ابراه يوقت. كرديقدرت انجام دادن آن را عطا نم يكرد وليمطالبه م

وجود  يچ متوسطيه. شوديز به انسان مربوط نميچ چيدارد و ه يز به خدا بستگيهمه چ. ن قدرت وعده استيا

  . به وجود آن نبود يازين نداشت چونكه

له آن يداده شود كه به وس يعتيامكان داشت شراگر ! ها را گرفت؟ حاشاوعده يعت جايا شريآ 21: 3

عت يطلبد به دست آورند، پس حتما نجات به واسطه نگاه داشتن شريرا كه خدا م يتيگناهكاران بتوانند كامل

توانست همان ياگر م. فرستاد يگناهكاران نم ين به جامرد يب خود را برايخدا هرگز پسر حب. شديحاصل م

ار داشت تا يزمان و انسانها را در اخت يعت به اندازه كافيشر يول. اورديبه دست ب يكمتر يجه را با پرداخت بهاينت

كه  يهمه كار )3: 8ان يروم( ف بوديعت به سبب جسم ضعيشر. هكاران را نجات دهدتواند گناينشان دهد كه نم

به تواند ينكه نجات فقط ميشان را نشان دهد و ايچارگين بود كه به انسانها بيتوانست انجام دهد ا يعت ميشر

  . گان خدا حاصل شوديض رايله فيوس
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عت هستند هم ير شريكه ز ين شامل كسانيدهد كه همه انسانها گناهكار هستند كه ايق نشان ميعهد عت 22: 3

ح يمس يسيمان به عيكه از ا يانكه وعدهينسانها از گناهان خود بازگشت كنند تا ابود كه ا ين امر ضروريا. باشديم

. باشند يمانداران ميمان، عطا و اي، ا22ه يدر آ يديكلمات كل. مانداران عطا شوديله اوست به ايراجع به نجات به وس

  .عت و اعمال وجود نداردياز حفظ شر يچ اثريه

ام يله مرگ، مدفون شدن، قياشاره دارد كه به وس ين امر به دورانيا. باشديم يحيمان مسينجا ايمان در ايا 23: 3

ر يان زيهوديقبل از آن زمان، . ت شده استيكاست هدايل در روز پنطيو موعظه انج يسيو صعود خداوند ع

كه  آنجاعت محبوس شده بودند و از يمطالبات شر يآنها با حصارها. بسته شده بودند يعت همانند زندانيشر

عت بسته شده ير شريمردم ز. نجات بسته شده بودند يمان برايتوانستند آن را تحقق ببخشند، تا آمدن راه ا ينم

  . ل اعالن شديعت در انجياز اسارت شر ييكه خبر پرشكوه رها يبودند تا هنگام

د يم تاكيه بر تعلن مسئليا. شده است يك الال معرفي يعنيكودكان  يا مربيك راهنما يعت به عنوان يشر 24: 3

ح يتشر ين كلمه براينجا ايدهد و در ايراجع به تقدس خدا و گناهكار بودن انسان ارائه م ييعت درسهايشر. دارد

  . ندينمايربالغ ميبه اطفال و افراد غ يدگيخود را صرف رس ياستفاده شده است كه وقت و انرژ يكسان

. مينيبيمز اضافه شده مينگ جين را از ترجمه كيود، بلكه ما اشيده نميد يكلمات تا به ما برساند در نسخه اصل

ا با يح يتا آمدن مس يعنين يح كه ايبود تا مس ييعت الاليدهد كه شريم ميتعله يم، آين كلمات را خارج كنياگر ا

ازدواج،  راجع به ياحكاممستقيماً ل يعت، به قوم اسرائيوجود دارد كه بر طبق آنشر ينجا مفهوميدر ا. حيآمدن مس

ن قوم داده شد كه به شكل ين بار اعالن شد اول به اياول يمان برايكه ا يوقت. دهديم.. .ا خوراكها وي ييدارا

آن  يعنيح يه كار تمام شده مسيمان برپايبه واسطه ا يعادل شمردگ. قرون حفظ شده بودند يآسا در طمعجزه

  . شان وعده داده شديرهاننده به ا

عت ير شريگر زيد يهوديمانداران يافت شد، ايدر يحيمان مسيكه ا يوقت يالالست، ولعت همان يشر 25: 3

له يدهد كه انسان به وسيم ميتعل 24ه يآ! اندر دست الال نبودهيان كه هرگز زيمانند غالط ييچقدر كمتر امتها. ستندين
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كه عادل شمرده شده  يكس يبرا يعت قاعده زندگيدهد كه شريم ميتعل 25ه يآ. شوديعت عادل شمرده نميشر

  . باشد ياست نم

ر ما پولس نشان يان با ضميهوديدر سخن گفتن از . ديه توجه كنين آير ما به شما در اير ضمييبه تغ 26: 3

جدا  يشان را به عنوان قوميعت ايشر. عت نگاه داشته شده بودندير شريشان زيح ايدهد كه تا زمان آمدن مس يم

شان عادل شمرده شدند، يكه ا يوقت. دهديدن موعظه حفظ شده بودند نشان ميق شنيز طرمان ايشده كه به واسطه ا

ر متصل سوم يضم. ان برداشته شديان از ميهوديت مستقلشان به عنوان يعت معاف شدند و شخصير شرياز بودن ز

مان يله ايه وسشان بيا يهمگ. شود يافته مينجات  يان و هم امتهايهودين قسمت شامل هم يشخص جمع در آخر ا

  . باشندي، پسران خدا ميسيح عيدر مس

. شود يد آب اعتراف ميوندد در تعميپ يبه وقوع م توبه و ايمان آوردنح كه در هنگام يشدن با مس يكي 27: 3

ح يبا مس يشدن عموم يكين يا. گرداند يا وارث ملكوت خدا نميح و ياز بدن مس يك شخص را عضويد، يتعم

فورم يونيدن يك سرباز با پوشيطور كه همان درست . كندياد ميح يدن مسيتحت عنوان پوش است كه پولس از آن

د در يله تعميح تعلق دارد به وسيز كه به مسيماندار نيك اين يباشد، بنابرايكند كه عضو ارتش مي، اعالم مينظام

قت را ين حقياو آشكارا ا. شود يمم يح تسليت مسيعموما به قدرت و هدا ن عملياو با ا. كندين را اعالم ميآب ا

  . كند كه او پسر خداست يف ميتوص

ن يا. كند يم يكيح يد آب، شخص را با مسيكند كه تعمين امر كامال مشخص است كه پولس رسول عنوان نميا

  . گردديمان حاصل مين اصل كه نجات تنها به واسطه ايشرمانه ايانكار ب يعني

اول ( دهديم يح جايماندار را در بدن مسيك ايكند كه يروح هم اشاره نمد ينجا به تعميپولس رسول در ا

ح يدن مسيد روح وجود ندارد كه با پوشيز راجع به تعميچ چيه. است يدنيالقدس، نادد روحيتعم )13: 12ان يقرنت

  .منطبق باشد
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كردند،  يكيبا رهبرشان افتند و خود را يد يتعم يان در موسيليدرست چنانچه اسرائ. ح استيد در مسين تعميا

  .كننديرند و او را به عنوان خداوند خود اعالم ميگيد ميح تعميز امروزه در مسيمانداران نين ايبنابرا

ان ياو پا. كند ين، مدفون شدن جسم و تالش خود در كسب عدالت را اعالم ميد همچنيله تعميندار به وساميا

ح مرده و دفن يكردند كه با مس يد آب اعتراف ميان در تعميغالط. كنديد را اعالم ميراه كهنه خود و آغاز راه جد

د يگر نباين ديعت مرده هستند و بنابرايشر يز برايشان نين ايعت مرد بنابرايشر يح برايچنانچه مس. اندشده

ان يهوديو  ان امتهايز ميح با مرگ خود تمايچنانچه مس. باشند يزندگ يبرا ير آن به عنوان قانونيبخواهند كه در ز

اند كه دهين مفهوم پوشيح را در ايشان مسيا. اندخود مرده يتيمل يشان نسبت به آن تفاوتهاين ايبنابرا. را شكست

  . حيات مسيح –ات تازه هستند يحاال كامال در ح

 2، 1: 14 ؛6: 7ه يان و امتها در تثنيهوديان يز ميمثال، تما يبرا. شديز قائل مين طبقات تماين ايعت بيشر 28: 3

ك برده و ي، يهوديك يكرد كه يصبح خود خدا را شكر م يدر دعا يهوديك مرد ي. د قرار گرفته استيمورد تاك

ك ي. شوديرش خدا مربوط مين به پذيزات محو شده كه اين تمايا يسيح عيدر مس. ده نشده استيك زن آفريا ي

ك مرد ينكه يست و نه ايك برده مورد لطف نياز  شتريبك مرد آزاد يت ندارد و يارجح يهوديريك غيبه  يهودي

  . هستند يسيح عيرا همه در مسيك طبقه قرار دارند، زيهمه در . از زن دارد يشتريازات بيامت

روزمره مربوط  يكه به زندگ آنجاتا . رد كه در آن وجود ندارديقرار بگ يمورد بررس يد با مفهوميه نباين آيا

د راجع به هر يعهد جد. ندارد يان مردان و زنان توجهيزات ميخدا به تما» ساير كلد ينه به خدمت عموم«شود، يم

افتن يدر در يول. ديگو يد به طور جداگانه از بردگان و اربابان سخن مين عهد جديهمچن. دارد ينيآنها فرام يدو

ن به يا«. باشند يسيح عين است كه همه در مسيا يز عاليچ. كندينم ياو فرق يزها براين چيبركات از خدا ا

 يحت مانيانوك كافر ياز  يهوديماندار يك ايدر حضور خدا  »ما ينيط زميما اشاره دارد و نه شرا يت آسمانيوضع

ا نموده است يكه خدا مه يعت ساخته بود در خبريكه شر يزاتيهمه تما: ديگويگووت م! ستيهم برتر ن يكم
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 يزاتيله نهادن تمايشتر به وسيتقدس ب ير احمقانه است كه در پچقد يحيك مسي ين، برايبنابرا. اندمدفون گشته

  . ان برداشته استيح از ميباشد كه مس

ل يم تبديت ابراهيعت به ذريله نگه داشتن شريشان به وسيب را خورده بودند كه اين فريان ايغالط 29: 3

ح تحقق يم در مسياثت ابراهم است، وعده وريت ابراهيح ذريمس. دهدين را نشان ميپولس خالف ا. شوند يم

ل يم تبديشان به نسل ابراهيپس ا. شونديم يكي يآورند، با ويمان ميكه گناهكاران به او ا يوقت. شوديده ميبخش

  .شونديح وارث همه بركات خدا ميشده و در مس

  

  )16-1: 4( فرزندان و پسران )ت

كه به  يرد نظارت بر همه اموال خود را به پسرش وقتيگيم ميك پدر ثروتمند كه تصمياز  يريتصو 2- 1: 4

شود كه يبه او دائما گفته م. ندارد ير است، با غالم فرقيكه وارث صغ يبه هر حال، مادام. د را محول كنديبلوغ رس

 يكارهاكند، و وكال كه  يت ميريسر خود ناظران را دارد كه بر اموالش مد ياو باال. ن كار را انجام بده و آن را نهيا

كه  يتوند از آن استفاده كند تا زمانياو نم يپس اگر چه تمام ثروت مال اوست ول. كنندياو را كنترل م يشخص

  . بزرگ شود

عت مثل برده به يله شريبودند كه به وس يشان همچو فرزندانيا. عت استير شريان زيهوديت ين وضعيا 3: 4

ن و مراسم يآئ. هودي يمذهب يعتين شريقوان يعنيغالم بودند،  يوير اصول دنيشان زيا. شديشان دستور داده ميا

د يلها بايهمه تمث. شناختند يح آشكار شده است نميپدر را كه در مس يشده بود كه خدا يطراح يآنان يت برايهودي

م ياهص دادن مفيا آموزش تشخيها ادگرفتن طرز استفاده از قرقرهيرد كه مشغول يقرار بگ يك بچه مورد بررسيدر 

م يله مفاهيرا به وس يم روحانيمفاه ياريها بود كه بسهير و سايعت پر از تصاويشر. رها استيتصو يله معانيبه سو
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ت؛ يحيمس. بود ي، و موقتي، ظاهريت؛ جسمانيهودي. ن امر استياز ا يختنه مثال. كرديمطالبه م يو ظاهر يجسمان

  . دادي، غالم بودن فرزندان را شكل ميرونيب ين تظاهرهايا. است يشگيو هم ي، باطنيروحان

ه يآك .ر( رسند يپدر به سن بلوغ م يله خداين به وسياشاره دارد كه وارث يدن زمان، به موقعيبه كمال رس 4: 4

2(.  

او پسر . ميت نجات دهنده داريت و انسانيالعاده راجع به الوهخارق ياكلمات و جمله يه ما تعداد كمين آيدر ا

ده يگر الزم نبود عنوان شود كه او از زن زائيك انسان بود، ديفقط  يسياگر ع. ده شدييه از زن زاخداست ك يازل

ن عبارت كه در مورد خداوند به كار رفته است تولد يابد؟ ايتواند تولد بيم يك انسان معموليگر چگونه يد. شد

  .دهد يت منحصر به فرد او را نشان ميمنحصر به فرد و شخص

به عنوان پسر خدا  يسيخداوند ع. ديعت متولد گردير شرين زيا آمد، بنابرايبه دن يليك اسرائيان او كه به عنو

 يعتير شريض مفتخرانه او خودش را زيبا ف يول. عت را داده بوديبود كه شر ياو همان كس. عت نبودير شريهرگز ز

رساند و لعنت آن را در ه به اتمام بشكوهمندان يخود به طرز يقرار داد كه خودش ساخته بود تا آن را در زندگ

  . متحمل بشود» ما يبه جا«مرگ خود 

ست قبل يبا يمن بها يا. مرگ يبها –د يطلب يم ييخوردند، بهايكه در حفظ آن شكست م يعت از آنانيشر 5: 4

با آمدنش  يسين خداوند عيبنابرا. شوديالعاده پسر بودن درآورد پرداخت مت فوقينكه خدا انسانها را به وضعياز ا

چونكه او . د پرداخت نموديطلب يعت ميرا كه شر ييل بهاياز نسل بشر و قوم اسرائ ين جهان به عنوان عضويبه ا

چونكه او . بود يپرداخت تاوان همه گناهكاران كاف ين برايداشت كه ا يحد و حصر يمرگ او ارزش ب. خدا است

عت پسر خدا، به پسر انسان يح با طبيمس: ديگويگووت م. رديا بمن انسانهيتوانست به عنوان جانش يانسان بود، او م

  !ياالعاده چه مبادله فوق. ميله او پسران انسان و پسران خدا شويشد كه ما به وسل يتبد

عت رها كرد تا بتوانند يشان را از اسارت شريح ايمس. توانند پسران باشنديكه انسانها برده هستند، نم يتا موقع

: 8ان يبا روم( دينجا توجه كنيان پسر خدا شدن و فرزند خدا شدن در ايز ميبه تما. رفته شونديران پذبه عنوان پس
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د بر ينجا تاكيدر ا )12: 1وحنا ي(شود، يك فرزند متولد ميماندار در خانواده ختدا به عنوان يا )ديسه كنيمقا 16، 14

ماندار به عنوان پسر در خانواده مورد يا. پسر بودن يها تيازات و مسئوليباشد و نه امتيقت تولد از باال ميحق

از . رديگ يتعلق م يشود و هر آنچه كه ارث اوست به ويل ميفورا به پسر تبد يحيهر مس. رديگيرش قرار ميپذ

ن يبا همه مقدس. ن را فرض نكرده استيان مقدسيت در ميچگونه طفوليد هيت، در عهد جديحيم مسين رو تعاليا

  .شود يبالغ رفتار م همانند پسران

اين  يما راجع به پسرخواندگ. امروزه فرق دارد يدر زندگ يان با پسرخواندگيدر فرهنگ روم يپسرخواندگ

قرار دادن  يعني يد پسرخواندگيدر عهد جد يول. ميريپذ يخود م يرا به فرزند يگريم كه فرزند ديكنيفكر م طور

  .تيآن وضع يهاتيها و مسئولتيت پسران بالغ با همه مزيمانداران در وضعيا

القدس را در روز خدا چگونه است روح يقيت پسران حقينكه انسانها بفهمند وضعيا يخدا برا 6: 4 

شان يشود ايسازد و باعث ميشان آگاه ميشان را از پسرخواندگيالقدس اشان فرستادو روحيكاست به درون ايپنط

چ يه. زبانان بود يونانيزبانان و  يان آراميخطاب كردن در م يشناپدر شكل آ ياَبا، ا. خدا را پدر خطاب كنند

ت و محبت يميخانواده بود و صم ياعضا ين لفظ برايا. ن لفظ خطاب كنديخانواده را به ا توانست سرينم يا برده

در همان  –القدس، پسر و پدر  روح –د يه توجه كنين آيث در ايبه تثل. ديكشير ميشان به تصوين اينان را بيو اطم

  . بيترت

ح پسر يكه مس آنجااز . حاال او پسر خدا است. ستيعت نير شرياو در ز. ستيك غالم نيگر يماندار ديا 7: 4

هر آنچه كه خدا دارد . ح هستنديق مسيز وارث ثروت خدا از طريان نيحيخداست و وارث همه ثروت خداست، مس

  . باشديماندار ميمان، مال ايله ايبه وس

 40كه  يرا تا زمان 1ال يا حزقيمان يك شاگرد اجازه ندارد غزل سليل، امروزه يدر اسرائ هاربي در مدرسه

 1ال يك ذهن جوان است و حزقي يبرا يكلمات آشكار جنس ياريبس يمان حاويغزل سل. سالش نشده مطالعه كند

ساله  40عت است يرر شيكه ز يك شخص خاصيكه  يتا وقت: ديگويتلمود م. از جالل خداست يشامل گزارش
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 يبه معن –بود كه پسر عهد لقب گرفت  يهوديتنها پسر  يسالگ 30معروف در سن  يزوايبارم«. ستينشود، مرد ن

ك انسان ارتودكس ي يسالگ 40تا سن » .ت بر گردنش نهاده شدعيت نگه داشتن شرين مسئوليو بنا به ا –دوره 

  . ديآير به حساب ميصغ

ثروت از آن  يكنند، تمام يدا ميشان نجات پينكه ايبه محض ا. ستيض صادق نيف ريماندار زين راجع به ايا

شان يا يشود و كل كتاب مقدس برايشان به عنوان دختران و پسران بالغ و بزرگسال رفتار ميبا ا. گردديشان ميا

  . است تا آن را بخوانند و از آن لذت برده و اطاعت كنند

  :مناسب است يليسون خيهر يقهايق، تشوين حقايدر نور ا

ن را درك يبه تو گفته است تا تو ا 23، 22: 3ان ين را در اول قرنتياول –زها مال توست يپسر محبوب او، همه چ

 يمال چه كس. كن يجهان را بررس. ل تو وجود دارديتفكرات و قدرت تخ يتو فرا يدر برا يكه چه ثروت يكن

  . كن يزندگ پس شاهانه. مال او و تو خواهد بود ياست؟ ول

 يسنگ يبودند كه بتها يكافران توبه و ايمان آوردنشان قبل از يا. تحت اسارت بتها بودند يان زمانيغالط 8: 4

اسارت  –گشتند  ياز اسارت بازم يشان داشتند به نوعيحاال ا. نيان دروغيخدا –كردند يرا پرستش م يو چوب

  . عتيشر

ا اگر هم او را در تجربه يشناختند  يشان خدا را ميه كنند؟ ايرا توج توانستند رفتار خوديشان چگونه ميا 9: 4

داشتند از  يول. افته بودنديله او شناخته شده بودند از آن رو كه نجات يشناختند حداقل به وسيق خود نميعم

د همانند عت ارتباط داشتنير كه به شريف و فقيضع يبه اصول» .شان بوديكه ارث ا«گشتند يقدرت و ثروت او برم

دادند كه نه يقرار م ييزهايشان دوباره خود را در اسارت به چيا.ن خورد و خوراكيمقدس و قوان يختنه، روزها

  . شدير شدنشان ميرساند، بلكه باعث فقيشان سود ميباعث نجات بوده و نه به ا
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خدا در زمان  يهاتعيشر. كندير عنوان ميف و فقيعت و همه مراسم آن را تحت عنوان اصول ضعيپولس شر

. ن آنها شديگزيآمد و جا يسيكه خداوند ع يبودند تا زمان ينها احكام خوبيا يبا بودند، وليو مكان خودشان ز

  . است يپرست عت بتيح به شريبرگشتن از مس

 ن بوديترس پولس از ا. بستند يش به كار ميرا با هم هسنتها، مراسم و فصلها يهوديم يان، تقويغالط 11- 10: 4

 يحت. هستند گرا عتيله رسوم شريافتن لطف خدا به وسي يهستند هنوز در پ يحيكنند مسيكه اعتراف م يكه كسان

مردم  يكه به بعضي است زين چيا. ت كننديتوانند روزها و ماهها و سالها را رعا يافته ميتولد تازه ن يانسانها

توانند با كار خودشان و قوت يله آن ميسهست كه به و يزيدهد كه احساس كنند چيآرامش بخش م يتيرضا

ن يو از اي است قدرت يباشد كه انسان داراين ميانگر ايب يحين به طور تلويو ا. خودشان خدا را خوشنود بسازند

  . به نجات دهنده ندارد يازيرو ن

كنند يراف مكه اعت يانيحيمس يبرا يزيسد، امروزه چه جيان بنويق به غالطين طريتوانست از اياگر پولس م

را كه  يهودي يا او سنتهايسد؟ آينويعت هستند مين شريله انجام آئيكسب تقدس به وس يهستند و در پ يحيمس

ش، نگاه ي، لباس مخصوص كشيق انسانيشان به طريكند؟ انتصاب كشيت وارد شده بودند محكوم نميحيبه مس

  . لين قبياز ا ييزهايمقدس، شمعها، آب مقدس و چ يداشتن سبت، مكانها

شان يل را به اين بار انجيكه او اول يكنند، وقت يادشان رفته بود كه از پولس قدردانيان ياحتماال غالط 12: 4

. عت بودير شريز يهوديك يپولس . كنديشان را بدون ترس و ننگ، برادران خطاب مياو ا يول. موعظه كرده بود

گر در يعت و دير شريآزاد شده از ز –د يمثل من بشو: ديگويمن او يبنابرا. عت آزاد بوديح از شريحاال او در مس

ن پولس رسول يبنابرا. ستنديعت نبوده و اآلن هم نير شريهرگز ز يهوديريان غيغالط. نكردن ير آن زندگيز

شه يان هميكه شما غالط يعتير شريخود از ز يبودم حاال از آزاد يهوديك يمن كه . اممن مثل شما شده: ديگو يم

  . برميد لذت ميارا داشته» يآزاد«آن 
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د كه يگو يد او ميشا. در ذهن خود دارد يزيست كه پولس چه چيكامال واضح ن. دينكرد يچ ظلميشما به من ه

 ن را كنار گذاردهين دروغيد معلميشان بايكه ا. شان با او ندارديجه رفتار ايراجع به نت يشخص يچ احساس ناراحتيه

  . شان گفته استيقت خدا را بديصا حقآورند كه شخ يو به او رو

 ير و مطرود برايف، فقيخدا اغلب از وسائل ضع. شان موعظه شده بوديل اول به خاطر ضعف بدن بيانج 13: 4

  . كند تا جالل مال او باشد و نه انسان يتمام كردن كارش استفاده م

به هر حال . او گوش داده بودند كه به يكسان يك امتحان بود و براي يو يپولس برا» ضعف« يماريب 14: 4

 يعنيشان او را مثل فرشته خدا يآن، ا يبه جا. انش رد نكرده بودنديا طرز بي يان او را به خاطر مشكل جسميغالط

شان او را يانگر خداوند بود، ايكه او نما آنجااز . رفتنديپذ يسيح عيمثل خود مس يكه خدا او را فرستاده و حت يكس

ما  يوقت. غام پولس را به عنوان كالم خدا قبول كرده بودنديشان پيا )40: 10 يمت(د كه خداوند را رفته بودنيچنان پذ

  )16: 10لوقا ( ميام از همان راه او را قبول كردهيمانه قبول كنيز او را صمين

ن يبنابرا. دنددارد آگاه ش يادين امر كه چه بركات زيدند از ايل را شنيام انجين بار پيشان اوليكه ا يوقت 15: 4

اد است كه حاضر بودند اگر امكان داشت چشمان خود را يز آن قدرشان يا يجانها ين بركات برايافتند كه ايدر

بوده  يچشم ين نكته كه خار در جسم پولس، مشكليباشد به ا ياتواند اشاره ين ميا( درآورده و به پولس بدهند

  . د شده بودياسفانه مثل شبنم صحرگاه ناپدشان اآلن كجاست؟ متيا ياحساس قدردان يول ).است

غام را يشان رفتار خود را با پولس عوض كنند؟ او هنوز هم داشت همان پيسبب شده بود كه ا يزيچه چ 16: 4

ت يشان را با او دشمن كرده بود، پس وضعين امر اياگر ا. نمود يان ميل را بيقت انجيمانه حقينمود و صميموعظه م

  .طرناك بودخ يشان به راستيا

  

  )1: 5 – 17: 4( يا آزادياسارت  )ث
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روان بودند يبه دست آوردن پ يشان در پيا. پولس فرق داشتند يهازهين با انگين دروغيمعلم يهازهيانگ 17: 4

به  يخود برا ين در تالشهاين دروغيمعلم )20-17: 4( مند بودان عالقهيغالط يكه او به سعادت روحان يدر حال

 يخواهند در را به رو يشان ميا. شان صادقانه نبوديا يهازهيانگ يور بودند وليان غيغالط يلبستگدست آوردن د

روان يشان پيا. ن جدا بسازنديگر معلميان را از پولس رسول و ديخواستند كه غالط يان ميهودي. شما ببندند

ت يحيكه مس يوقت: دهديهشدار ماسكات . بودند تا به هدفشان برسند ياخواستند، و درصدد شكل دادن فرقه يم

ن خود بسته يمعلم يسمانهايان هستند كه با ريحيان آن الزاما خود مسيد، قربانيآين و اصول درميك اسارت قوانيبه 

  . بود يشوند، چنانچه در قرون وسطيم

من، اگر كه اب يدر غ يرند حتيراد بگيگران به شما ايست كه ديمن مهم ن يبرا: ديگويپولس در جواب م 18: 4

  . كو انجام دهنديل نيزه خالص و دلين كار را با انگيشان ايا

ح يشان را نزد مسيكرد، او بود كه ا يادآوريشان يان بديفرزندان من خطاب كردن غالط يپولس با ا 19: 4

شان ينجات ا ينكه در پيشان بسته شود نه ايح در ايتا صورت مس زه دارد درد دران يغالط ياو برا. ت كرديهدا

  )28: 1ان يكولس ؛13: 4ان يافسس( باشديقومش م يخدا برا ييح هدف نهايشباهت به مس. باشد

 يشان از راستيگرداندن ا يرو. ان متعجب بوده استيه غالطياست كه پولس از رو ين معنيه به اين آيا 20: 4

مطمئن و  يشان به طرزيباره ااو دوست داشت كه قادر باشد لحن صحبت كردن خود را در. ر او شده بوديباعث تح

د بهتر بود او يشا. ر بوده استيشان در قبال نامه متحيالعمل ا د او نسبت به عكسيو شا. راسخ عوض كند يبا عزم

شان نسبت ياگر ا. توانست لحن سخن خود را عوض كند يدر آن صورت بهتر م. كرديشان صحبت ميشخصا با ا

شان سرد و يبودند، او با ايشان سركش و مغرور مياگر به هر حال ا. شد يمرا بودند، او نرم ياو پذ يخهايبه توب

غام او يشان نسبت به پيالعمل اد كه عكسيتوانست بگوير بود نميشان متحياكه او راجع به  آنجااز . شديخشك م

  . چه خواهد بود
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از با ختنه شدن د يمانداران باياكردند و اصرار داشتند كه يم فخر ميبه ابراه يليخ يهودين يمعلم از آنجا كه

 ي، بردگگرايي عتيم برگشت تا نشان دهد كه شريابراه يخانوادگ يخ زندگيكنند، پولس به تار يروينمونه او پ

  . ض مخلوط شوديتواند باف ياست و نم

م وعده داد كه يدار بشوند به ابراهبچه يعير بودند تا بتوانند به طور طبيار پيم و ساره بسيكه ابراه يخدا در حال

 )6-1: 15ش يدايپ( عدالت محسوب شد يو ين برايمان آورد و ايم به خدا ايابراه.خواهد شد يصاحب پسر

. اورديب يزش هاجر پسريشنهاد كرد كه از كنيم پيد شد و به ابراهيبعد ساره از انتظار آمدن پسر وعده ناام يمدت

بود از ثمره  يكه خدا وعده داد نبود، بلكه پسر ين وارثيا. دل متولد شيم درخواست او را قبول كرد و اسماعيابراه

  )16ش يدايپ( ميابراه يو نفسان ياعتماد يعجله، ب

ن تولد فقط يا. آسا بود طلقا معجزهن تولد ميا. م صدساله بود، پسر وعده، اسحاق متولد شديكه ابراه يسپس وقت

به دست آوردن اسحاق برپا  يدر جشن مرسول كه برا )5-1: 21ش يدايپ( العادهخدا ممكن بوددر اثر قدرت خارق

ل و مادرش يم دستور داد كه اسماعياو بالفاصله به ابراه. كنديل پسرش را مسخره ميد كه اسماعيشده بود، ساره د

 ينه بحثيش زمين پيا )11- 8: 21( ز وارث نخواهد شديپسر من اسحاق با پسر كن: رون كند و گفتيرا از خانه ب

  . خواهد عنوان كنديلس حاال ماست كه پو

عت در جهت كسب تقدس و ين اشاره دارد شريبه ا ياول. ان شده استيه در دو معنا بين آيعت در ايشر 21: 4

كه  يكسان يد ايبه من بگوئ: ديگويپولس م. شيدايبه خصوص پ» هيش تا تثنيداياز پ«ق يعت عهد عتيبه شر يدوم

عت يغام كتب شريا شما به پيد آيعت كسب كنيله حفظ شريدا را به وسد و لطف خيعت باشير شريد زيخواه يم

  د؟ يدهيگوش نم

م يجه مداخله ابراهيل نتياسماع. ز هاجر بود و زن آزاد، سارهيكن. ل بودنديدو پسر اسحاق و اسماع 23- 22: 4

  . م در اثر وعده داده شديگر، اسحاق به ابراهيد ياز طرف. بود
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ت ياهم. د دارديآ يچه كه در نگاه اول به نظر منتر از آقيعم ييك است و معنايلداستان به طور سمب 24: 4

 يقت روحانيل، حقياسحاق و اسماع يقيداستان حق. ان شده استيب يحيبه طور تلو يداستان نوشته نشده ول يواقع

  . ح دهديخواهد آن را توضيدهد كه پولس حاال ميرا نشان م يقيعم

نا عطا يعت در كوه سيشر. ضيعت است و ساره، عهد فيانگر عهد شريهاجر نما. هستندانگر دو عهد يدو زن نما

  . نامند ينا را سنگ ميسنگ است و عربها كوه س يبه معن يجالب است كه كلمه هاجر در زبان عبر. شد

 يخوبعت نمونه يشر يز بود برايك كنيپس هاجر كه . به بار آورد ينا عطا شد بندگيكه در كوه س يعهد 25: 4

 يبود كه هنوز در پ يافته و كسانيان نجات نيليان بود كه مركز اسرائيهوديم شهر بزرگ يانگر اورشليهاجر نما. بود

 يبرا. روانشان در اسارت بودنديبه همراه فرزندان و پ يشان همگيا. عت بودنديله حفظ شريكسب عدالت به وس

  . شدار بودين يحياسحاق توض يل به جاين اسماعياره و همچنمان با هاجر و نه سيا يان بيليپولس، ربط دادن اسرائ

ن مادر همه يا. است يم آسمانياند اورشلمان عادل شمرده شدهيكه به واسطه ا يشهر بزرگ آنان 26: 4

  . باشديو چه امتها م يهوديمانداران، چه يا

كه در  ياز آنان يندان شهر آسماندهد كه فرزينجا آمده است نشان ميدر ا 1: 54ا يكه از اشع ينقل قول 27: 4

از چه . شوهردار بود يهاجر زن. نازا بود ياديبود كه مدت ز يساره زن. شتر خواهد بوديهستند ب ينيم زمياورشل

ن است كه فرزندان وعده شامل همه يم؟ جواب ايفهم يرا م يم آسمانيا اورشليظفرمندانه ساره  يروزيما پ يقيطر

عت ير شريشتر از فرزندان هاجر در زيار بيبس –ان و چه امتها يهودياند، چه د خدا آمدهمان نزياست كه با ا يكسان

  . كه چشم به راه هستند

 يعين تولد طبيا. ابندي ينه از خواهش انسان و نه از خواهش جسم، بلكه از خدا تولد م يقيمانداران حقيا 28: 4

  . رديگيصورت م يسيمان به خداوند عيله ايكه به وس يآسمان يآسا د بلكه تولد معجزهيآيست كه به حساب مين

افتند يكه از جسم تولد  يقت داشته است كه مسانين امر حقيشه ايل، اسحاق را مسخره كرد و همياسماع 29: 4

خداوند ما و پولس رسول را در دستان مردم نجات  يرنجها. رسانند يشوند جفا ميكه از روح متولد م يبه آنان
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 يمقدس يهانوشته يد، وليآ يم يك تخلف جديل به نظر يمسخره كردن اسحاق توسط اسماع. ديكن يافته بررسين

ن جسم و يخصومت ب -ند كه هنوز هم پابرجاست يبيرا م يها اصلن نوشتهياند و پولس در اما ثبت كرده يبرا

  . روح

عت يشر. ديس حكم را خواهند شنفكنند و سپيب يمقدس نظر يهاان به نوشتهيد كه غالطياول اجازه بده 30: 4

به  يو تالش انسان يجسمان يستگيه شايرممكن است كه بركات خدا را برپايغ. توان مخلوط كرديض را نميو ف

  . راث برديم

شان فرزندان يا. ندارند يعت در مفهوم كسب لطف الهيبا شر يچ ارتباطيح اعتماد دارند هيكه به مس يآنان 31: 4

  . كنند يم يرويمادرشان پ يت عموميوضعزن آزاد هستند و از 

به عمل به آن  5ه باب ين آياول. آنها آزاد هستند –مانداران را شرح داد يت ايه آخر باب چهارم وضعيآ 1: 5

عت يان شريخوب از تفاوت م يليخ يلينجا ما تمثيدر ا. كند يك مرد آزاد زندگيد مثل يماندار بايك اي –اشاره داد 

ض يف يول. د بوديد، آزاد خواهيخود را كسب كن ياگر شما آزاد: ديتواند بگويعت ميرش. ميض را داريو ف

د ياز او، شما با يپس در جهت قدردان. ديح با مرگش پرداخت آزاد هستيكه مس يگران يشما به خاطر بها: ديگو يم

ض يف. سازديما را قادر نم يدهد وليعت فرمان ميشر. ديح ما را به آن آزاد كرد استوار باشيكه مس يبه آن آزاد

له قدرت يدش به وسيجد يت زندگيسازد با وضعيكند، سپس انسان را قادر ميا ميطلبد مهيعت ميآنچه را كه شر

  . دهد سازگار شوديم يكه او به و ييايالقدس و عطا روح

نتواند آن را به چكس آن را ندارد و اگر يطلبد كه هيرام يعت قدرتيشر: ديگويم شنتاياچ مك. يس چنانچه

شان را در ارائه آن مبارك يبخشئ و ايندارند قوت م يكه قدرت يل به كسانيانج. كندياجرا درآورد او را لعنت م

  .سازديم

  . كن يو زندگ بدو، جان: دهديعت فرمان ميشر

  به من داد )دن و انجام دادنيدو يبرا(نه پا و نه دست  يول
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  ديل رسيانج از يپس از آن خبر بهتر

  داد) پرواز كردن يبرا(آن مراقادر ساخت پرواز كنم و به من بال 

  

  )18: 6 – 2: 5( كند يان در روح دفاع ميحيمس يپولس از آزاد: يعمل. 3

  )15- 2: 5( يئگرا عتيخطر شر )الف

 يست براا يمانداران امتها ضروريان اصرار داشتند كه ايهودي. كنديارزش ميح را بيمس ،يئگرا عتيشر 2: 5

ح يد و اصرار دارد كه ختنه باعث نفع نبردن از مسيگويك رسول سخن ميپولس با اقتدار . نجات ختنه شوند

  : ديگوير منتجك ها. شود يم

ك روش يانگر ين نمايا. نبود ين مذهبيك آئيا ي يك عمل جراحيان، يت غالطيپولس ختنه در وضع يبرا

ن يا. كرديرا اعالم م يض آسمانيجدا از ف يانسانتالش  لين امر، انجيا. كو بوديله اعمال نينجات به وس

ح يمس. ح، كم كردن از اوستياضافه كردن به مس. ح بوديبه عالوه مس ين موسيا. ض بوديعت به عالوه فيشر

ح يدن از مسيبر يتنها و به خصوص ختنه به معنا –باشد يح تنها نجات دهنده ميمس. ح استيكامل كننده مس

  . است

توانند يعت نمير شريز يانسانها. عت را نگاه دارنديخواست كه همه شرياز انسانها م يئگرا تعيشر 3: 5

له ختنه شدنش خشنود سازد، يرد خدا را به وسيگيم مياگر شخص تصم. ه را رد كننديرند و بقين آسان را بپذيفرام

ا يعت باشد ير شريشخص كامال ز كيكند كه ينم يفرق. عت خواهد بودير تعهد به جا آوردن تمام شريسپس او ز

فقط  يسيخداوند ع. او ارزش ندارد يح برايعت باشد، مسير شرياست كه اگر او كامال ز يهيبد. ر آن باشديز يكم

 يه به كسانين آيپولس در ا. هر شخص هم هست يخصوص ين منجيست، بلكه او همچيك نجات دهنده كامل ني

كامل  يك ضرورت برايخواهند از آن به عنوان يكه م يبلكه فقط به كسانكند، ياند اشاره نمختنه شده قبالًكه 
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شان يرش ايپذ يعت برايدارند، تعهد نگه داشتن شر يكه اظهار م ياستفاده كنند و به كسان يشدن عادل شمردگ

  . توسط خدا ضرورت دارد

. داشته است يدر پ يا مالحظهه بحث قابل ين آيا. د عدالتيح تنها اميجدا شدن از مس يعني يئگرا عتيشر 4: 5

  : كرد يبندتوان در چند گروه طبقهينها را ميا يشنهاد شده است وليپ ياديات زينظر

باشد كه  يمافته است ممكن يك شخص كه واقعا نجات ي يدهد كه برايم ميند كه پولس تعليگويم ياريبس. 1

ه آموزه دور افتادن ين به نظريا. را از دست بدهد ابد نجات يض ساقط شده و براين از فيفتد و بنابرايدر گناه ب

را  ياافتهيه اشخاص نجات ياول، آ: ل قانع كننده، نادرست استيه به دو دلين نظريم كه ايما معتقد. معروف است

 يه از كسانيبلكه آ. از افتادن در گناه وجود ندارد يچ اثريقت هيدر حق. كنديف نمياند توصكه در گناه افتاده

 ين متن برايا. اندافتهيدوار هستند كه نجات يكنند و ام يم يف و محترمانه زندگي، شريكند كه روحانيم صحبت

م يشان تعليا. كنديك بومرنگ عمل ميكنند، مثل  يه آموزه دور افتادن استفاده ميدفاع از نظر يكه از آن برا يكسان

ككرده تا در  يداشته باشد و از گناه خوددار يلعا يزندگعت را نگه داشته، يد شريبا يحيك مسيدهند كه يم

له يبه وس يعادل شمردگ يكه در پ يكنند كه همه آن كسانيد ميمقدس تاك يهابه هر حال نوشته. نجات بمانند

  .اندض ساقط گشتهيخود، از ف يا تالش شخصيعت هستند ياعمال شر

ح يمس يسيدر خداوند ع يقيماندار حقير اه. كنديب ميد را تكذيعهد جد يهاه همه شهادتين نظري، ادوم

نكه نجات تماما به كار يح هرگز هالك نخواهند شد و ايچ كدام از گوسفندان مسيافته است، و هيابد نجات  يبرا

  )28: 10 ؛47: 6 ؛24: 5 ؛36، 16: 3وحنا ي( يچ انسانيدارد و نه بر ه يتمام شده نجات دهنده بستگ

متعاقبا خود را  ياند ولافتهيمان نجات ياشاره دارد كه واقعا به وساطه ا يبه كسانه ين آيه دوم راجع به اينظر. 2

ض نجات يله فيشان به وسيگر، ايد يانيبه ب. اندعت قرار دادهير شريا به دست آوردن تقدس زيكسب نجات  يبرا

ض چنانچه يط شدن از فن مورد ساقيدر ا. عت حفظ كننديله شريخواستند آن را به وس يحاال م يافته بودند، ولي

شان و تالش يله كار روح در ايخدا به وس يبرگشتن از راه كامل و عال: باشدينگونه ميپ مورو گفته است ايليف
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ن يتوانند مثل مقدسيم يجسمان يكه انسانها يظاهر يها نيمراسم و آئ يق برگزاريان بردن راه از طريبه پا يبرا

  . خدا به اجرا درآورند

ي را كه در پي تقدس و تقديس هستند انيحيه مسين آين خاطر كه ايركتاب مقدس است، اوال بديه غين نظريا

به كلمات به . عت هستنديله حفظ شريبه وس يعادل شمردگ يافته كه در پيكند، بلكه اشخاص نجات نيف نميتوص

 يحيه به طور تلوياز آف ين گونه توصيو دوم، ا. ديشويعت عادل ميهمه شما كه از شر –د يكار رفته توجه كن

كه ما از  ير درستين شامل حال تصويكند و ايح عنوان ميافته را از مسينجات  يامكان برگشتن متعاقب انسانها

  . شوديم نميض خدا داريف

قتا يحق يبودن دارند ول يحيمس يكند كه ادعايصحبت م يياز انسانهان است كه پولس يه اين نظريسوم. 3

د كه يگويشان ميپولس رسول بد. عت هستنديله حفظ شريبه وس يعادل شمردگ يشان در پيا. اندافتهينجات ن

عت را يشان شرياگر ا. عت رايا شريح را انتخاب كنند و يد مسيا بايشان يا. توانند دو نجات دهنده داشته باشندينم

هوگ . اندض ساقط گشتهين از فشايا. شانيا يد عادلت برايتنها ام يعنياند ح سقط شدهيانتخاب كنند، پس از مس

  : كنندين را عنوان مين واضحا ايووا

از  يا وفاداريچ گونه اعتماد محدود ياو ه يبرا. چكس باشديا هيتواند همه كس يك انسان مي يح برايمس

افته و عادل شمرده شده يح نجات يمس يسيض خداوند عيله فيكه به وس يانسان. ستيقابل قبول ن يدودل يرو

 يحيك مسيعت است يله اعمال شريبه وس يكسب عادل شمردگ يكه در پ يانسان. است يحيك مسياست 

  . ستين

، يحيمس. فرق دارد گرا عتيك شريد يبا ام يليخ يقيماندار حقيك ايد يدهد كه اميپولس رسول نشان م 5: 5

گر يكه د يرد و وقتيگيافته ميل جال يكه بدن يد، وقتيآيمرا دارد كه خداوند يد زمانياو ام. د عدالت استيبه ام

ق ياو در حضور خدا از طر. دوار استيعدالت ام يبرا يحيمس ديگويد كه نميتوجه داشته باش. كنديگناه نم

دوار است كه كامال عدالت را در يام يالحظه ياو برا يول )21: 5ان يدوم قرنت( ح، عادل استيمس يسيخداوند ع
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. مانيق روح و به واسطه ايدالت را با تالش خودش ندارد، بلكه از طرن عيد كسب اياو ام. نديخودش بب

گر يد ياز طرف. كنديمان نگاه ميبه خدا با ا يماندار به سادگين كار را انجام دهد و ايخواهد كه ا يالقدس م روح

 يد عبثيام نيا. د دارديام يمراسم مذهب يا اجرايعت يله اعمالش، حفظ شريبه كسب عدالت به وس گرا عتيك شري

  . ديايق به دست بين طريتواند از اياست، چونكه عدالت نم

ر شما به يضم 4ه يكه در آ ياشاره دارد در حال يقيان حقيحيه به مسين آير ما در ايد كه ضميتوجه داشته باش

  . عت هستنديله اعمال شريبه وس يكسب عادل شمردگ يد كه در پيگويسخن م يكار برده است كه از آنان

 )است يحيك مسي يعني(است،  يسيح عيك شخص در مسيكه  يتا موقع. ندارد يادهيفا يئگرا عتيشر 6: 5

د يجويم يمانداريآنچه كه خدا در هر ا. باشديبه ضررش نم يست و نامختونين يبه نفع و يختنه هرگز به نوع

مان خودش را در يا. ستيهوده نين بمايا. دارد يبه خدا بستگمان كامال يا. كند ياست كه به محبت عمل م يمانيا

مان از ين رو اياز ا. ، محبت استيين خدمتهايزه همه چنيانگ. كنديخدمت فروتنانه به خدا و انسانها مجسم م

 يهااست كه بارها در نوشته يقتين حقيا. عتيكند نه شريله محبت عمل ميمان به وسيا. كنديق محبت عمل ميطر

  . قتا خداپسندانهيحق يك زندگيبه آداب و رسوم و سنن ندارد، بلكه به  ياعالقه كه خدا –شود يافت ميمقدس 

 يكس يداشتند ول يخودشروع خوب يحيمس يان در زندگيغالط. كنديم يقت نافرماني، از حقيئگرا عتيشر 7: 5

م غلط، يكردن تعال ن با قبوليمقدس. ن بودنديان و رسوالن دروغگراي عتيان، شريهوديشان يموانع ا. شان شديمانع ا

  . كردند يخدا نااطاعت ياز راست

او كه شما را . ا آموزه استيده يعق ينجا به معنيب در ايترغ. ستين يم آسمانيك تعلي گرايي عتيشر 8: 5

ح اضافه شود از يمان در مسيد به ايعت بايده كه ختنه و حفظ شرين عقين رو اياز ا. خوانده است به خدا اشاره دارد

  . طان استيامده است، بلكه از شين جانب خدا

ه در كتاب مقدس سمبل ير مايخم. كند يت ميهدا يبد يشتر به سوي، شخص را هر چه بيئگرا عتيشر 9: 5

ا مخمر، يه ير مايق معمول خميطر. ان آورده بودنديهودياشاره دارد كه  يه به آموزه بدير ماينجا خميدر ا. است يبد
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اشتباه الزاما  ينجا با موضوع مرتبط شده است تا نشان دهد كه اندكيباشد كه در ايم تمام وعده ير گذاشتن رويتاث

 يئگرا عتيشر. شتر خود رااضافه كنديد هر چه بيبا يبدماند يحركت نميهرگز ب يبد. كنديز را خراب ميهمه چ

شتر و يروان بيه باشند، پداشت يم غلطيسا تعالياز مردم در كل يك عده كمياگر . شودير مياز است كه تكيمثل پ

  . كننديدا ميت پيكم حاكمكسب كرده و كم يشتريب

ن يان معلميپولس مطمئن بود كه غالط. آوردين خود وارد ميرا بر معلم ي، ابتدا داوريئگرا عتيشر 10: 5

نان داده يطمن مسئله ايبه پولس راجع به ا خداوند يعنياعتماد او در خداوند بود كه . ن را رد خواهند كرديدروغ

اش را كرده است، به عنوان شبان اعظم همه گوسفندان گم شده قبالًدانست خداوند چنانچه ينكه او ميا اي. بود

  . نوشتيشان ميا يكه به دست پولس برا ياق نامهياز طر يد حتيجمع خواهد كرد، شا

 يجد ياله آن مسئلهيبه وس سايم غلط و خراب كردن كليتعال. ن توسط خدا هالك خواهند شدين دروغيمعلم

ن است كه يمجازتر از ا يم مشروبخواريم دهيبدتر است كه تعل يلين خيمثال، ا يبرا )17: 3ان ياول قرنت( است

  . جه در برداشتيكه مثل خودشان بودند نت يان كسانين در مين دروغيمعلم ين برايالخمر باشد و اك نفر دائمي

او  ينكه حتيبر ا يعه پوچ مبنيپولس حاال به شا. ب استيشدن لغزش صلباعث برداشته  يئگرا عتيشر 11: 5

نكه او ختنه را يجفا فورا پس از ا. نديبيان جفا ميهودياو هنوز از دست . دهديكند جواب ميختنه را موعظه م

ب يصل. است ب دست برداشتهين معنا خواهد بود كه او از موعظه صلين امر بديرا ايد زاستيموعظه كند باز خواهد ا

ز يچ چيد هيگو يشان مياندازد، چونكه به ايشان را ميا ايدهد يب انسانها را لغزش ميصل. انسانها لغزش است يبرا

 يآن باق يجسم و تالشها يبرا يب جائيصل. شان بتوانند انجام دهند تا نجات را كسب كننديوجود ندارد كه ا

له موعظه ختنه يكو را به وسيخواست اعمال ن ياگر پولس م. كنديم را اعالن يان اعمال انسانيب پايصل. گذاردينم

  . گذاشت يب را كنار ميست تمام مفهوم صليبايم يكند پ يمعرف

 يشتن را منقطع سازند كه به طور تحت اللفظيساز هستند، خوكه مشكل يكند، آنانيپولس رسول آرزو م 12: 5

حاال اجازه . ور بودنديگران در استفاده از چاقو غيختنه كردن د يان براشيا. م شونديشان عقياو آرزو دارد كه ا يعني
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 يانيبه ب. ميريگر كلمات را هم در نظر بگيد يشود اگر معنايم ين عاليهمچن. شان را خواجه بسازديد چاقو، ايبده

  . ان دست بردارندياز غالط ين همگين دروغيكند كه معلم يگر پولس آرزو ميد

خواستند  يطور كه مهمان داد، انسانها ين اتهام قرار داشته است كه اجازه ميدر معرض اشه يض هميل فيانج

بر رفتار شخص پس از آن  يچ كنترليمان است، پس هياگر نجات تنها به واسطه ا: نديگويمردم م. كنند يزندگ

ار يمع. ستيگناه كردن ن يمجوز برا يبه معن يحيمس يكند كه آزاديعا عنوان ميپولس رسول سر يول. وجود ندارد

  . است ييكويح در نفرت از گناه و دوست داشتن نيو محبت مس يسيخداوند ع يمانداران، زندگيا يزندگ

كه انسانها  يوقت. دينجا بر ضد مجوز گناه كردن سخن بگويبود كه او در ا يخوانندگان پولس ضرور يبراد يشا

از آن اسارت شان ين خطر وجود دارد كه ايشه اياند هم افتهيخود را  يعت بودند و اآلن كه آزادير ممانعت شريز

عت ياز شر يحيمس. عت و مجوز باشديان شريم يموازنه مناسب، آزاد. نديدرآ يو ناهنجار ينظميك بيبزرگ به 

  . ستين» قانون يب«عت يشريب يول. آزاد است

محبت . كنديق ميت داشتن خدمت تشوبلكه ما را به دوس. دهدياجازه گناه كردن را نم يحيمس يآزاد 13: 5

. زه، ترس از هالك شدن بوديعت، انگير شريكه در ز يشود، در حاليده ميد يحيمس يزه همه رفتارهايبه عنوان انگ

  .هستند يآزاد واقع يبردگان محبت انسانها: ديگويم يندليفا

گناه كردن  يبر آزاد بودن برا ينن مانع هرگونه تفكر ممكن مبيو ا )4: 2(است  يسيح عيدر مس يحيمس يآزاد

ك پل است تا يافتن ي يك ارتش مهاجم در پيچنانچه . ميخود را فرصت جسم بساز يد هرگز آزاديما نبا. شوديم

خود استفاده  يتوسعه قلمرو يك مجوز كوچك برايز از يات خود استفاده كند، جسم نيشروع عمل ياز آن برا

  . كند يم

  . مياوريگر بودن را به شكل عادت در بيكديغالم : ن استيا ام يآزاد يمناسب برا يخروج

  : ديگويرسون ميپ. يت. يا
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ر يسراز يخود برا يان بسترهايك رودخانه فقط در مي. شوديافت مي يشتنداريدر اطاعت از خو يقيحق يآزاد

قانون ياره بيس. ودشيك استخر راكد و پر از لجن ميل به يابد و بدون بسترها، رودخانه تبدييم يشدن آزاد

ده است، دور يهمان قانون كه دور ما حصار كش. آورديبه بار م يهست يايخودش و دن يبرا يخرابفقط 

ن يز تضميكند، آن را نيما را كنترل و حفاظت م يكه آزاد يشتنداريخو. ز محصور ساخته استيگران را نيد

شادمانه از آنچه كه انسان را آزاد  يو اطاعتست بلكه نوع درست كنترل يك كنترل نين فقط يا. دينما يم

  . سازد يم

ستند ير آن نيمانداران زينكه ايد بر ايعت را پس از تاكيد كه پولس شريآيب ميدر ابتدا، به نظر عج 14: 5

طلبد نشان يعت مياو آنچه را كه شر. عت برگردنديكند كه از شرياو به خوانندگان خود اصرار نم.كنديم يمعرف

  . ق دهديعت تطبيبه دست آورده بود با شر يحيمس يرا كه از تجربه آزاد يزيتوانست همان چ ينم يد ولدهيم

در ! بيچقدر عج. ن بوديز چنيه نيانجامد و از قرار معلوم در غالطيكشمكش مهمواره به  يئگرا عتيشر 15: 5

ه خود را محبت يخواست كه همسايعت از آنها ميشر. عت باشندير شريخواستند زيبودند كه م ينجا مردميا

شان برگرفته شده از يرفتار ا. خوردنديده و ميگر را گزيشان همديا. وسته بوديبرعكس آن به وقوع پ يول. ندينما

  .نموديباز كرده و عمل م يآن جا يعت برايجسم بود، به آنچه كه شر

  

  )25-16: 5( تقدس يقدرت برا )ب

روح اجازه دادن به او  )لهيا به وسي(گام برداشتن در . بردارد نه در جسم د در روح گاميماندار بايك اي 16: 5

رد در نور تقدس روح يم بگيماندار تصمينكه ايا يعنين يا. مشاركت با روح يكين يا. باشديرش ميمس يط يبرا

كه  يپس وقت. دساز يروبرو م يسيمانداران را با خداوند عيرا كه روح خدمت ايح زيپر شدن از مس يعنين يا. بماند
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ح و از يم همزمان از مسيتوان يما نم. مرده است يكند كه گوئيرفتار م يم، جسم ما طوريداريما با روح گام برم

  .ميگناه پر باش

  :ديگويلد مياسكاف

خود را دارد  يحيمس ين جهان، زندگيكه او در ا يقت است كه تا موقعين حقيه ايبرپا يحيمس يمشكل زندگ

له تولد يكه به وس يعت ملكوتيدرخت كهنه جسم و درخت تازه طب –ز دو نوع درخت است ا يش حاكيزندگ

. د استيدار ساختن درخت جدوهيهمزمان درخت كهنه و م يتازه كاشته شده است و خود مشكل نگهدار

  . شود يله گام برداشتن در روح حل ميمشكل به وس

الود، عت گناهيكن شدن طب شهيه رينظر. ان هستيحيمسدهند كه جسم هنوز با ينشان م يات بعديه و آين آيا

  . شوديب ميله تكذين وسيبد

مانداران در زمان يرا از ا يعت جسمانيتوانست طبيخدا م. روح و جسم دائما در كشمكش با هم هستند 17: 5

عت يشه طبيهم ماندارانيخواست كه ايچرا؟ او م. دين را برنگزياو ا يد، وليشان بزدايا توبه و ايمان آوردن

ح، كاهن و يشن را دائما به مسيا يتا وابستگ. ادشان بمانديخود را حفظ كرده تا شرارت خودشان به  يجسمان

شان را نجات داده است پرستش يمثل ا ييوقفه او را كه كرمها يمانداران بيتا باعث شود ا. مدافعشان حفظ كند

روح خدا و جسم . دهد كه در ما ساكن شوديخود را به ما مالقدس  عت كهنه، خدا روحيزدودن طب يبه جا. ندينما

ماندار در يسهم ا. ن جنگ ادامه خواهد داشتيم، ايكه ما به آسمان ربوده نشو يمادائما در جنگ هستند و تا زمان

  . م شدن به روح استين نبرد، تسليا

: شود يده ميبه دو صورت فهمه ين آيا. ستنديعت نير شريشوند زيت ميله روح هدايكه به وس يآنان 18: 5

شان به يا. ستيعت نير شريز يحيچ مسين رو، هياز ا. انيحيهمه مس ياست برا يفيله روح توصيت به وسيهدا

كنار گذاردن جسم و مشغول شدن با  يعنيله روح يت شدن به وسين، هدايهمچن. ستنديخود وابستهن يتالش شخص

روح خدا، انسانها را . كند يا جسم فكر نميعت يگر به شريشد د ار مشغوليبا خداوند بس يكه كس يوقت. خداوند
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كند يت ميام كرده هدايح قيشان را به مسيبلكه، ا. كنديت نميهدا يعادل شمردگ يعت به معنايبه نگاه كردن به شر

  . رش در حضور خداستينه پذيكه تنها زم

عت سقوط كرده يكه طب ياعمال. سم استج يعت خواستار انرژينشان داده شد كه شر قبالًبه ما  19-21: 5

زنا . همه آشكار هستند يآنها برا. ت اعمال جسم وجود نداردين هوييدر تع يچ مشكليستند؟ هيدهد، چيانجام م

فجور، . شوديت آشكار ميكه در نبود محدود يآوررفتار شرم يعني يناپاك. در رابطه ازدواج يعدم وفادار يعني

دن بتها ي، فقط پرستيپرستبت. ا تجاوزگرانهيقانون يب يرابطه جنس يعنيفسق  .است يو حس يشرارت اخالق

، كلمه يساحر يعني يجادوگر. شوديجاد ميپرستان ا طانيبا ش يكه در اثر همراه ين فساديست، بلكه همچنين

 ين كلمه به معنايا رفتند، يبه كار م يچونكه مواد مخدر در جادوگر» ايپارماك«آن در رابطه با مواد مخدر  يوناني

شود مثل يز مين شامل خرافات نيهمچن. آمده است يجادوئ يا استفاده از وردهاي يطانيمعاشرت با روح ش

و  ياختالف، ناسازگار يعنينزاع . ك شخصيم با يو مستق ياحساس خصومت قو يعنيدشمن .. .بدشانس و

تالش در  يعنيتعصب . ت و غضب استيعصبانخشم بروز دادن . و مضنون بودن ياعتماديب يعنينه يك. كشمكش

هستند كه  ييهابدعتها، فرقه. له عدم توافقيبه وس يجدائ يعنيشقاق . گرانيمت ضرر ديبه ق يجهت اول بودن حت

ك يقتل، كشتن . گران استيت و سعادت دياز موفق يتينارضا يحسد به معنا. اندتوسط انسانها شكل داده شده

 يبند و باريلهو و لعب، جمع شدن ب. اد اشاره دارديبه مست شدن توسط خوردن ز يمست. باشديگر ميانسان د

  . دن و مست شدن استيلذت و معاشرت در نوش يبرا

 يين كارهايكه كنندگان چن يكسان: دهد يشان گفته بود هشدار ميبد قبالًخوانندگان خود چنانچه  پولس به

 يد كسانيگو يابد، بلكه ميتواند نجات  ينم يك الكليدهد كه يم نميمتن تعل. شوند يهستند وارث ملكوت خدا نم

  .ستنديافته نيآورند نجات ين گونه اعمال جسم را به جا ميكه ا
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كه ادعا  ين است كه نه همه آنانيلش ايسد؟ دليه بنويغالط يساهايكل ين مضمون برايد به ايچرا پولس با

در  يالعاده روحان فوق و يقيحق يايالقدس عطاد روحيطبق عهد جدبر. اند، فرزندان خدا هستندافتهيكنند نجات  يم

  . دهديكنند ميح اعتراف ميكه به نام مس يبه همه كسان يجد يدارد كه هشدارها يپ

. آورد يسه به عمل مين اعمال جسم و ثمره روح مقايت است كه پولس رسول بين امر پراهميا 22-23: 5

ثمره و . )5: 15وحنا ي( ديآيثمره، توسط ماندن شاخه در تاك به دست م. شوند يد ميانسان تول ياعمال توسط انرژ

. د كه ثمره مفرد است و نه جمعيتوجه داشته باش. ك باغ و كارخانه با هم تفاوت دارند هستندياعمال چنانكه 

نجا يخدا در اك فرزند ي يزندگ يح است، همه حسنهايآورد كه شباهت به وس يك نوع ثمره به بار ميالقدس روح

گانه ينه قلب انسان بيلد اشاره كرده است كه هر كدام از آنها نسبت به زميسكوف. يآ. يدكتر س. ف شده استيتوص

  . هستند

ف شده است يتوص 13ان يدر اول قرنت ييبايمحبت به ز. ميد باشياست كه خدا هست و ما با يزيمحبت آن چ

. ش استيارهاياز خدا و مع يت خاطر و خشنوديخودش، رضا. شود يدده ميب جلجتا يت خود در صليو در نها

 يو سازگار يتواند شامل صلح با خدا و مثل آن هماهنگ يم يسالمت. ف كرديتوص 34: 4وحنا يح آن را در يمس

حلم . دينگاه كن 25-22: 8افته به لوقا يك نجات ي يدر زندگ يسالمت يبررس يبرا. گر باشديكديان با يحيان مسيم

 يعني يمهربان. شوديافت مي 34: 23آن در لوقا  ينمونه واال. ت و آزارهايها، جفاها و اذيو تحمل سخت صبر يعني

 يعني ييكوين )14: 10مرقس ( ف شده استيها توصن نمونه آن در رفتار خداوند با بچهيد بهتريعطوفت و شا

مان يا. ميرا بخوان 35-30: 10د لوقا يا بادر عمل م ييكويدن نيد يبرا. شوديگران ابراز ميكه نسبت به د يمهربان

رش يپذ يعنيتواضع . و صداقت يت، راستيحيما از مس يروينان در پياعتماد بر خدا باشد، اطم يتواند به معن يم

به  يزگاريپره )17-1: 13وحنا ي( شاگردانش انجام داد يهاين كار را با شستن پايا يسين مقام چنانچه عيترنيپائ

جان، اشدها و يشهوت، ه. د منظم باشديما با يزندگ. در مورد زنا يكنترل شخص بخصوص يعني ياللفظطور تحت

  :ديگويك ميچنانچه ساموئل چادو. ميد ما اعتدال را به كار ببنديبا. د كنترل شوديما با يخلق و خو
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 يت داشتنش جذاب و دوسيك گرايثمره روح، : شوديخوانده م اين طورن متن يا ياس روزنامهيدر انگل

ك صبر پرتحمل در يدغدغه، يب يك ذهن آرام و فكري. شادمانه يك روح خوشحال خلق و خوئي. است

و داشتن حس  يگذشت در داور. يك نگاه دلسوزانه و همراه با همدردي. مردم يدهايك و تهديط نزديشرا

در . كنديگران فراموش ميد يشاد يكه خودش را برا يتيانسان. طيدر همه شرا ينان و وفادارياطم. ينوعدوست

 13ان ين چقدر در ارتباط با اول قرنتيا. ن نشانه كامل بودن استيزگار و مستقل بودن كه آخريز پرهيهمه چ

  !ر استيچشمگ

! ستيالبته كه ن. ستين كارها نيعت مانع چنيچ شريكه ه: برديان ميبه پا ير مرموزيست را با تفسين ليپولس ا

ن ثمره چگونه به يا يول. كو استيما ن يگران پرمنفعت است و برايد يود كننده و براخدا خشن ين محاسن برايا

مانداران با خداوند و مشاركت با او به يا ين ثمرات در اثر زندگيا. له تالش انسان؟ هرگزيا به وسيد؟ آيآ يدست م

هر روزه خود  ياز او در زندگ دوزند و يزه محبت چشم ميبا انگ مانداران به نجات دهندهيكه ا يوقت. ديآيدست م

شان يا. آورديح درميشان را به شباهت مسياو ا. دهد يانجام م ياالعادهالقدس معجزات خارقكنند، روحياطاعت م

رند، يگيات خود را از تاك ميها همه خوراك و حچنانچه شاخه )18: 3ان يدوم قرنت( شوند يبه شكل او متبدل م

ك ين رو قادر خواهند بود كه يكنند و از ايافت ميدر يقيمه قوت خود را از تاك حقح هيز در مسيمانداران نيا

  . خدا داشته باشند يپرثمر برا يزندگ

دهد يذرا نشان م يزينجا چيزمان فعل در ا. اندجسم را مصلوب ساخته باشنديح ميكه از آن مس يآنان 24: 5

كه  يوقت. وندديپيما به وقوع م توبه و ايمان آوردندر زمان  الًن عميا. كه به طور قطع در گذشته اتفاق افتاده است

ب با همه شهوات ير و فاسد خود را بر صليعت كهنه، شريما دارد كه بر طبق آن ما طب يبرا يم، مفهوميكنيما توبه م

م و يكنن يعت كهنه و سقوط كرده خود زندگيطب يگر برايم كه ديريگيم ميما تصم. ميكنيش مصلوب ميو هوسها

د يما دائما با. ا شوديما اح يهايد به طور مداوم در زندگيم باين تصميا. عت بر ما تسلط ندارديگر آن طبينكه ديا

  . ميگاه مرده حفظ كنيجسم را در جا
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القدس در ما جاودان  له كار روحيما به وس ي كهتا زمان. را در بردارد ي كهنجا، مفهوم تا زمانياگر در ا 25: 5

ات يتواند حيعت هرگز نميشر. ست كنديله قدرت همان روح در ما زيات تازه به وسيم كه حيد اجازه بدهيم بايدار

  .ده استنبو يزندگ يان برايحيمس يببخشد و هرگز مقصود آن الگو

  

  )10: 6 – 26: 5( يعمل يسفارشها )پ

  : د از آنها اجتناب نموديرفتار آمده است كه با 3ه ين آيدر ا 26: 5

ا غلط درباره خودمان يد پوچ ينسبت دادن عقا يبه معنا ياللفظم كه به طور تحتيالف زن مشو –زدن الف . 1

كه ك گناهكار يت ين با وضعيا. باشند يا از خودراضيا مغرور و يخواهد كه الف زن يان نميحيخدا از مس. است

 يكنند نسبت به دستاوردها يندگعت زير شريكه ز يانسانهائ. ندارد يافته است، همخونيض نجات يله فيبه وس

شخند ياند، رشان وارد نشدهيا يحيمس يئگرا عتيارها و شريكه به مع يشوند و به كسانيز خود مغرور ميناچ

  . كننديزنند و محكوم م يم

ا به چالش درآوردن يك كردن يتحر يپر از روح برا يانكار زندگ يعنين يا. گرانيبه خشم آوردن د –خشم . 2

 يها و احساسات قلبك نفر راجع به مشكالت و وسوسهي. يد شخصينشاندن عقا يم در جهت به كرسگر مرديد

  . او نبوده است يداند و هرگز به جا ينم يزيگر هرگز چيد يشخص

چ كس يگر تعلق دارد و هياست كه به كس د يزيحسد واضحا گناه خواستن چ. گريكديحسد بر  –حسد . 3

افه و ظاهر خوب ي، استعدادها و ثروت و قيگريالعاده دت فوقيحسد، از موفق. دحق ادعا كردن بر آن را ندار

 يدارند، مستعد حسادت به كسان يفيت ضعيكه شخص يا كسانياستعداد اشخاص كم. شوديگران ناخرسند ميد

د يبا يقيماندار حقيك اي. گانه هستنديض بيف ين خصلتها برايهمه ا. تر هستندعت موفقيهستند كه در حفظ شر
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، لطف و يقيحق يمهربان. را آرزو دارند يعت جالل كاذبيدارندگان شرنگه. شتر از خود محترم بشمارديگران را بيد

  . دهياست ناد يخدمت

گر يله ديد به وسيماندار گناهكار بايك ايوجود دارد كه چگونه با  يدوست داشتن يانجا جملهيدر ا 1: 6

اگر . خواند يبر خطاكاران م يعت قرار دارد كه ما را به داوريبا شر ياديضاد زن در تيالبته ا. ان رفتار شوديحيمس

 يآلود را مرتكب شده است و نه كسك عمل گناهيكند كه يف ميرا توص يك انسانيگرفتار شود،  ييبه خطا يكس

 يحيمس كي. رفتار شود يان روحانيحيله مسيد به وسيبا ين شخصيبا چن. كه به گناه كردن عادت كرده است

ك خطاكار دوست يپس، . ت برسانديشتر اذيب ييكوين يد با رفتار سخت و سرد و خشك خود به جايشا يجسمان

  . له خداوند لمس نشده استيافت كند كه خودش به وسيرا در يندارد تذكرات كس

ا مردم يكنند؟ آ يا آن را قبول ميباشد، آ يواقعا روحان يا اگر انسانيآ. زانديانگيجالب برم يه، سوالين آيا

مشخص  يك شخص روحانين امر را به عنوان يستند؟ پس اگر ايشان باوجدان نينسبت به تجاوزهاشتر يب يروحان

ك انسان ين است، يشود؟ جواب اينم ين باعث فقدان فروتنيا ايا را انجام خواهد داد؟ آيكار اح يكند چه كسيم

ك شبان را دارد كه انسان را يبلكه او قلب حساس و نرم كند، يت خود فخر نميهرگز به وضع يواقع يروحان

ن را يكند، بلكه در روح تواضع و ايا تكبر عمل نمياو در روح غرور . دارد كه بخواهد از تجاوزاتش برگردديوام

  . ز وسوسه نشوديبه خاطر دارد كه خود ن

د يراد گرفتن، ما بايستادن و ايكنار ا يبه جا. شها و امتحانها اشاره دارديها، ازماها، وسوسهبارها به شكست 2: 6

  . ميكه امكان دارد كمك كن يقيم و او را به هر طرينزد برادرمان كه در غم و غصه و مشكل است بشتاب

ن يا. شوند يافت ميد يقومش است كه در عهد جد يبرا يسين خداوند عيح شامل همه فراميعت مسيشر

 يكه ما بارها يوقت )12: 15 ؛34: 13وحنا ي( ديگر را محبت نمائيكدي: ودن فرمان خالصه شيتواند در ايعت ميشر

تفاوت  يموس يليبا خ يليح خيعت مسيشر. ميا ن فرمان را به اجرا درآوردهيم ايشويگر را متحمل ميكدين يسنگ

توانست، يداد و فقط م ياطاعت نم يبرا يچ قدرتيه يداد، ولياطاعت را وعده م يات برايح يعت موسيشر. دارد
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ح دوست داشتن احكام است يعت مسيگر، شريد ياز طرف. ق كنديله ترس از هالكت به اطاعت تشويانسان را به وس

شان يزه ايالقدس و انگله قدرت روحيات را به وسيمانداران قادر هستند كه حيا. ات را دارنديح ي كهله كسانيبه وس

  . ح است حفظ كننديكه محبت به مس

اد داشته يد به يم باينيبيك گناه ميرا در  يكه ما برادر يوقت. مياك نوع خاك سرشته شدهيز ما ا يهمگ 3: 6

ك يداشتن  يحيك مسي يبرا. توانست باشدين گناه او گناه ما هم ميم و ايهم ممكن است مثل او باشم كه ما يباش

گران از ارزش يد يمل شدن بارهام كه متحيد هرگز فكر كنيما نبا. است يرش شخصيك نوع پذيالعاده عمل خارق

  . كاهديو اعتبار ما م

ت و يموفق يبرا يليافتن دليگران و يسه كردن خودمان با دياست بر ضد عادت مقا ين به نظر هشداريا 4: 6

م گرفت و در يش قرار خواهيكند كه ما هر كدام شخصا مورد آزمايم يادآورين نكته را يپولس رسول ا. يخرسند

م از كار يم تا قادر باشيد به خودمان توجه كنين ما بايبنابرا. م شديسه نخواهيح با هم مقايمس ياورشگاه تخت ديپ

  . گرانيم و نه از شكست ديخودمان شادمان شو

در . ميم شويسه ين زندگيگران در ايد در رنجها، غمها و مشكالت ديم داد كه ما باي، پولس تعل2ه يدر آ 5: 6

  . ميح باشيمس يشگاه تخت داوريت خود در پيد متحمل بار مسئوليهر كدام از ما با ن است كهيم اي، تعل5ه يآ

خوب  يزهايمشاركت ساختن در همه چ. ت دارنديخود مسئول يحين مسيت از معلميمانداران در حمايا 6: 6

  . ينيد يها تيشان با دعا و جذابين نگه داشتن ايا و همچنين دنيا يزهايم شدن در چيسه يعني

ند و ثمره آن را بر طبق يبيگران به قصور ما در خدمت به خداوند توجه نداشته باشند او آن را مياگر چه د 7: 6

م درو ياش از آنچه كاشتهيم كرد و ما بيم همان را درو خواهيكار يما آنچه را كه م. همان عمل به ما خواهد داد

اوقت شصت و  ي، بعضيوقتها س يبعض. خواهد كردز درو يكارد، گندم نيكه كشاورز گندم م يوقت. م نموديخواه

نجا راجع به گناهكاران نسبت به گناهانشان يروح در ا: كند كهيلد اشاره مياسكوف. آورد يصد ثمر به بار م يگاه

  . ن نسبت به خساست خوديد، بلكه راجع به مقدسيگو يسخن نم
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كارند همان را يكنند و شقاوت را ميار ميش كه شرارت را يقت دارد كه آنانيبازتر حق يدر مفهومن يالبته ا

خدان يفرود، تار. يا. يج .)7: 8هوشع ( ديكه باد را بكارند گردباد را خواهند درو يو آنان )8: 4وب يا( نددرو يم

ا ينكه دنيشود و ايخ گذشته شده است كه به وضوح تكرار مين است كه تارين درس، و تنها درس اياول: گفته است

  . ض بوده استيخوب بوده و با شرارت مر ييكويخود با ن يده شده و در دوره طوالنيت آفريحانه رويبرپا

را مورد  يادآورين يد ايم كرد بايم را درو خواهيكارين دست است كه ما آنچه ميا ياگر چه در مفهوم كل 8: 6

ق آن نور ما يگاه كردن از طربا ن. است يحيمس يايق در جهت گرفتن عطايتشو يه براين آيتوجه قرار دارد كه ا

كاشتن . ش خودش استيلذت و آسا يك نفر برايصرف كردن پول توسط  يجسم به معنا يم كه كاشتن براينيبيم

  . كه خدا به آنها عالقه داردي است شتريب يزهايافتن چيدر يك نفر برايروح استفاده از پول توسط  يبرا

شان هر چه كه بزرگتر يا رايد، زيا خواهند دروين دنيرا در او فساد  يديجسم بكارند ناام يكه برا يآنان

سپس در سن . كنند در حال فرسوده شدن و مردن استيم يكه آنها در آن زندگ يآموزند كه جسميشوند م يم

 يات جاودانيكارند از روح حيروح م يكه برا يآنان. اندرا از دست داده يابد يد كه پاداشهاينيبيشان ميا يريپ

ن ثروت هر يا) 1: ات جاودان مورد استفاده قرار گرفته استيح يق در كتاب مقدس برايدو طر. دياهند دروخو

 يش بر رويان زندگيماندار پس از پاياست كه هر ا يزين چيا) 2 )36: 3وحنا ي( در زمان حال است يمانداريا

نجا و حاال يات جاودان در ايكارند از حيروح م يكه برا يآنان )22: 6ان يروم( افت خواهد نمودين آن را دريزم

را كه با  يين پاداشهايشان همچنيسپس ا. ريكارند خ يروح نم يكه براان يحيگر مسيكه د يبرند، در حاليلذت م

  . افت خواهند كرديخود در يآسمان يهادن به خانهياند به محض رسجمع كرده يمان و وفاداريا

كند كه پاداشها مطمئن هستند يم يادآوري، پولس به خوانندگلن خود د شوديد ملول و نااميچكس نبايه 9: 6

پس در حوزه . د كرديشما در روز پس از كاشتن گندم، آن را درو نخواه. مياافت نكردهياگر هنوز آنها را در يحت

  . مان و در موسم آن درو خواهند شدي، پاداشها مطمئنا پس از كاشتن باايروحان
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ما  يمهربان ...و يشود، بدون توجه به اختالفات مذهبيافتگان ميشامل همه نجات مان يا تياهل ب 10: 6

بلكه  –ست ين ين منفيا. گران نشان داده شوديبخصوص به د يقيد از طريشود، بلكه بايمانداران نميمحدود به ا

د يتوانيرا كه م يانهرگونه احس: ديگو يموجزا م يجان وسل. ميم به مردم احسان بنمائيتوانيما چقدر م –مثبت 

  .ديتوانيكه م ياد، به همان اندازهيتوان يكه م يد، به همه مردميتوان يكه م يقيد، از هر طريبكن

  

  )18-11: 6( يريگجهينت )ت

ن بار يكته كردننامه ايد يپولس به جا. به دست خود به شما نوشتم يد كه چه حروف درشتيمالحظه كن 11: 6

ت با يق او در ضديكه او با آنها نامه را نوشت، نشان دهنده حس عم يحروف بزرگ. دسينو يشان ميا يخودش برا

ف بوده يچشم پولس ضع ييناينكه بيا ايشمارد يم يان را جديهوديم غلط ينكه او چقدر تعاليهاست و اگرا عتيشر

 يه دوميم كه نظريكن يم مااحساس. اندشنهاد كردهيگر پين قسمت و متون ديه را از اين نظريا يارياست، چنانكه بس

  . درست است

. ان سازنديكو در جسم نماين يروان صورتيبزرگ از پ يگروه يآورله جمعيخواستند به وسيان ميهودي 12: 6

 يشان خواسته نشده كه عادتهايكه از ا يمردم تا موقع. توانستند با اصرار بر ختنه انجام دهندين كار را ميشان ايا

سا به ياد در كليز يامروزه جمع كردن اعضا. هستند ينها و مراسم سنتيآئ يرصدد برگزاردهند د تغييرخود را 

نكه يا يشان را برايده و اين را دين دروغين معلميا ياكاريپولس ر. معمول است يقيارها طرين آوردن معيله پائيوس

 يآن برا يم و تالشهات جسيانگر محكوميب نمايصل. كنديب هستند مالمت ميدن به خاطر صليجفا ند يدر پ

جداش  يعنيب يصل. آن را به بار آورد ياصل يو تالشها يعت جسمانيب، مرگ طبيصل. ت خداستيكسسب رضا

  . رساننديكنند جفا ميكه آن را موعظه م يب نفرت دارند و به آنانيغام پرشكوه صلين انسانها از پيبنابرا. يدن از بد
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آسان بود  يخواستند راه يشان ميآنچه كه ا. عت نداشتنديشر ينگهدار به ياان واقعا عالقهيگرا عتيشر 13: 6

 ين تالش بود برايا: ديگويس ميبون. روان خود فخر كننديست بلند پي، تا بتوانند به لنوايمانانبه دست آوردن  يبرا

ر نبودند كه ختنه شده بودند قاد يكسان يچونكه حت. قائده بوديكه خودش ب يزيگران به آن چيد كردن ديص

  . عت را نگاه دارنديشر

 يا برايب، دنيبر صل. حيمس يسيب خداوند ما عينبود، بلكه در صل ينه فخر پولس در جسم انسانيزم 14: 6

 يا خداحافظيز از دنيكرده و او ن يا از او خداحافظيابد، دنيينجات م يكه انسان يوقت. ايدن يپولس مرد و پولس برا

گر به لذات احساس خود يرا ديشد، زيعقب مانده محسوب م يشود او شخصيا مربوط ميتا آنجا كه به دن. كنديم

افته است كه كامال او را يرا  ياو از دست داده است، چونكه او كس يت خود را برايا جذابيدن. نداشت ياعالقه

ا در آن يه آن فخر كند ا بيتواند آن را باور داشته باشد  يگر هرگز نمياو د: ديگويم يندليفا. سازديم يراض

ك خط يا يك سد بزرگ است يب يصل. چ استيه يا از شكوه خود درآمده و قدرتش در نظر ويدن. رديسكونت بگ

  . ا و فرزند خدايان دنيم يمرز

ق يها راجع به حقان جملهيمهمتراز  يكيه ين آيا يرسد، ولين طور به نظر نمياگر چه در نگاه اول ا 15: 6

  . ن نامه استيدر كل ا يحيمس

. ن مربوط ساخته بودندين آئيت كردن ايز را به رعايهم چ يهودين يمعلم. بود ين ظاهريك سنت و آئيختنه 

ست، ين يزيختنه چ –سازد  يپولس به شكل كامال واضح آن را جدا م. ده بوديت گرديهوديه و اساس يختنه، پا

شان برخالف سنن يا يسايكل خدمت كل. نديآ يب نمبه حسا يئگرا عتيا شري يگر يهوديا ي ييگرا نين آئيهمچن

  . نها در آنجا ارزش نداشتنديا. نمود يعمل م

. ندياصالح شده را بب يخواهد كه زندگ ياو م. د خلقت تازه استيآيخدا واقعا به حساب م يچه كه برانآ

غالمان گناه را به صورت بد را به خوب برگرداند كه  ين است كه انسانهايا يت واقعيحيمس: سدينويم يندليفا

شوند، گناهكار، يا وارد ميكه به دن يوقت. از دو خلقت هستند يكيهمه انسانها در . كنديپسران خدا اصالح م
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شان به خدا در همت نجات خودشان به يها كمك اينجات  يشان برايهمه تالشها. گردنديچاره و محكوم متولد ميب

ح يله مسيخلقت تازه به وس. كندير رها ميتغييشان را بيكست مواجه شده و اكو با شيا ظاهر نيكو يله اعمال نيوس

چونكه . اندافتهيات تازه يشود كه از گناه آزاد شده و در او حيم يرد كه شامل همه كسانيگيام كرده شكل ميق

ق انجام اعمال يطر از يح وابسته است، هرگونه تفكر به دست آوردن لطف الهيخلقت تازه از ابتدا تا انتها به مس

له يبلكه به وس يمراسم سنت يله اجراينه به وس يد آمده است، وليمقدس پد يزندگ. دارديان برميكو را از مين

ت خلقت يخلقت تازه بهبود و وضع. مانداريكردن در درون ا يزندگ يح و اجازه دادن به او برايم شدن به مسيتسل

  . است كامال متفاوت يزيچ باشد، بلكه يا اضافه شدن به آن نميكهنه 

و  ياو از دو بركت سالمت. ن قانون خقلت تازه استيكند؟ ايدر اسنجا صحبت م يپولس از چه قانون 16: 6

ن از خلقت تازه يا ايآ –د يگويكنند سخن ميم يداورن سوال يله ايم به وسيكه بر تعال يهمه كسان يرحمت برا

  . ابدي يت را نمن بركايكه آن را رد كند ا يو كس -است؟ 

مربوط  يانيهوديل خدا به ياند، به هر حال اسرائسا گرفتهيكل ين را به معنايا ياريبس. ل خدا باديو بر اسرائ

 يآنان يبرا. اندرفتهيح موعود پذيرا به عنوان مس يسيهستند و خداوند ع يهودي يعيله تولد طبيشود كه به وس يم

است كه در خلقت تازه  ين سهم كساني، بلكه ايحمت هست و نه سالمتدارند نه ر يعت گام برمير شريكه در ز

  . هستند

حاال او به عنوان . از اسارت آزاد شده است يسيله خداوند عيعت بود، به وسيبرده شر يپولس كه زمان 17: 6

كرد يداغ م كه اربابشان بر بدنشان يدرست چنانچه بردگان توسط عالمت. ك برده داوطلبانه به خداوند تعلق داردي

بودند كه او از  ييآنها چه بودند؟ آنها زخمها. را در بدنش دارد يسيخداوند ع يز داغهايشدند پولس نيشناخته م

راجع به عالمت ختنه كه نشان . بر من ادعا كند يدهم كسياجازه نم: ديگويحاال او م. افته بوديدستان جفاكنندگان 

 يسيداغ خداوند ع يعنيدم را بر خود دارم، يمن داغ ارباب جد. دينعت است با من صحبت نكيدهنده اسارت شر

  . حيمس



- ٦١  - 

 

آنها . نامه خود را تمام كند يد با كلماتياو با يول. ن بگذارديخواهد قلم خود را پائيپولس رسول حاال م 18: 6

 ينه متنيان زمن هميا .عتيض نه شريف. لش وجود دارديش از همه در انجيكه ب يا كلمه –ض يچه خواهند بود؟ ف

ح با روح شما باد، يمس يسيض خداوند ما عيف. كند يكه با آن تمام م يانهيو زم )3: 1( بود كه او با آن شروع كرد

  .نيآم. برادران يا

  

  يئگرا عتيبر شر يمالحظات

مل آن مبارزه كرد، كه در ع گرا عتين شريكرد كه پولس چنان با معلم يريگجهيد نتيان، بايان درس غالطيدر پا

 يئگرا عتيشر! كنند ين امر را اثبات ميات خالف ايخ و تجربيتار. جاد نكرديا يسا مشكليكل يگر هرگز برايمسئله د

  . دا كرد كه اكثر مردم باور كردند كه عمال به آن تعلق دارديت پيت اهميحيچنان در عالم مس

سا ين را در كليد آن دسته از معلميبا يگريز ديمثال، چه چ يبرا. ها هنوز هم با ما هستندگرا عتي، شريبل

عت يكه شر. هستند ينجات ضرور يسا برايت كليا عضويد يرش، تعميدهند، مراسم پذيم ميم كه تعليخطاب كن

 يزيچه چ. مياافتهيعت نجات يمان و البته نگهداشتن اعمال شريكه ما به واسطه ا. ماندار استيك اي يقانون زندگ

 يالگوها. ميريرا در لباس مخصوصش بپذ يش انسانيك كشيت وارد شده تا ما يحيمس ت است كه بهيهودير از يغ

  ش؟ يدها و جشنهايروزه، ع يبا فصلها ييسايم كليده شده و تقويو تراش يكه استادانه طراح ييبا آجرها يساختمان

د روز سبت را خواستن يمانداران ميكه از ا ينيتوند باشد، حيان ميغالط يگذارجز بدعت  يزين چه چيو ا

ح يمان در مسيكه به ا يان كسانياز م اگرعتيد شرين جديابند؟ معلميت نجات بيخواهند در نهاينگاه دارند، اگر م

رد كه چگونه يم بگيار بوده و تعليم آنها هشيد از تعاليماندار باين خاطر هر ايآورند و بديورش ميكنند ياعتراف م

  . شان پاسخ دهديبد
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محبوب  يشان از سرودهايا. كننديح شروع ميمان در مسيله ايبا موعظه نجات به وس والًمعم سبت يايانب

ن كه يقبل از ا يول. مقدس دارند يهابر نوشته يشتريد بيكنند و تاكيمانداران غافل استفاده ميجذب ا يبرا يليانج

ن روز يسبت هفتم(به سبت ن مربوط يفرام مخصوصاًو  يعت موسير شريروان خود را زيطول بكشد پ ياديمدت ز

  . دهنديقرار م )باشد يا شنبه ميهفته 

 عت مرده استيشر يح برايك مسينكه يبر ا يم واضح پولس مبنين را در نور تعاليد ايكنيشما چگونه جرات م

 شانين است كه ايان برسانند؟ جواب ايغالط ين را به اظهار رسميشان چگونه توانسته بودند ايد؟ ايدهيانجام م

 يعت سنتيشر. ده فرمان است يعت اخالقيشر. رسم كردند يعت سنتيو شر يعت اخالقين شريب يك خط مرزي

خدا  يا براينجس، جرص، هدا ين راجع به خوراكهايله خدا داده شده بودند، مثل قوانين بود كه به وسيگر قوانيد

  . رهيو غ

ارتكاب به زنا، . خدا يق ابديرت بود از حقان عبايا. هرگز باطل نشده است يعت اخالقيگفتند شريشان ميا

ح يراجع به هر حال در مس يعت سنتيبه هر حال شر. عت خدا بوده استيت با شريشه در ضديهم يپرستقتل و بت

ز شامل ين را نيعت مرده است ايشر يبرا يحيداد كه مسيم ميپولس تعل يشان وقتين ايبنابرا. ده بوديبه اتمام رس

  . كند نه از ده فرمانيصحبت م يعت سنتيگفتند پولس از شريو مم خود كرده يتعال

شان يبود كه ا ين امريد آن را حفظ كنند و ايان بايحيان است مسيهنوز هم در جر يعت اخالقيكه شر از آنجا

 يكيشان يا. انجام ندهند يچكاريد روز سبت را نگاه داشته و در آن روز هيشان بايكه ا يعنين يا. كردنديد ميتاك

كشنبه يرسم سبت را به رسم شان يداشتند كه بر طبق آن ايرا اظهار م يك روميكاتول يساين مورد عالقه كلياز قوان

  . مقدس عوض كردند يهاآن هم كامال برخالف نوشته

ن است كه در ين مسئله ايت ايصورت بزرگ محكومبه هر حال . نديآيم يو عقالن يار منطقيل به نظر بسيدال

  : دير توجه كنيبه نكات ز! ضاد با كالم خداستكل در ت
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ه يدر آ. ده استيح به اتمام رسيماندار در مسيا ي، نوشته شده كه ده فرمان قطعا برا11-7: 3ان يدر دوم قرنت. 1

عت يتواند به شرين فقط ميا. ح داده شده كه بر سنگها حك شده بوديعت به عنوان خدمت موت توضي، شر7

خروج ( توسط انگشت خدا حك شدند يفقط ده فرمان بر الواح سنگ. يعت سنتيباشد و نه شر اشاره داشته ياخالق

تواند يز نميچ چيه. ده استيبه اتمام رس يم كه خدمت موت اگر چه پرشكوه است وليخوانيم 11ه يدر آ )18: 31

  . ان ندارديحيبر مس ييچ ادعايسبت ه. ن سرنوشت سازتر باشدياز ا

 ل داده شديعت فقط به قوم اسرائيشر. به حال فرمان نگه داشتن سبت داده نشده است تا يچ امتيبه ه. 2

 يفرمان نداد كه مثل او عمل كند تا زمان يو به كس! اگر چه خدا خودش در روز هفتم آرام گرفت )13: 31خروج (

 . ل داديعت را به فرزندان اسرائيكه او شر

ما روز خداوند را از . به خاطر هرگونه فرمان پاپ يحت. رددگين روز هفته برنميان به اوليحيسبت مس. 3

ن يم كه ايكن يس ميام كرد تقدين روز از مردگان قيكه در ا يسيپرستش و خدمت به خداوند ع يز براينو  يقيطر

 يله خدا برايكه به وسي است ن روزيو ا )7: 20اعمال رسوالن ( بخش او يياست بر اثبات كار كامل رها يليدل

ن يالقدس در اول عالوه بر آن روح )2، 1: 16ان ياول قرنت( ان مشخص شده تا در آن به پرستش او بپردازنديحيمس

. دارنديا ترس از هالكت نگاه نميافتن يان روز خداوند را در مفهوم تقدس يحيمس. روز هفته از آسمان فرستاده شد

 . شان داديا ياست كه خود را برا يه كسشان محبت بيزه ايكنند چونكه انگيس ميشان آن روز را تقديا

عت كامل يكند كه شريآن او اصرار م يبه جا. كنديسه ميرا مقا يعت سنتيو شر يعت اخالقيپولس شر. 4

كامل آن  يدر نگاهدار يله آن هستند وليافتن عدالت به وسي يرد كه در پيگ يقرار م ياست و لعنت آن بر كسان

 . خورنديشكست م

شان با يا. فرزند خدا تكرار شده است يبرا ين اخالقيد به عنوان قوانيده فرمان در عهد جد مورد از 9. 5

. عت سبت استيكه حذف شده است شر ينياز فرام يكي. ا غلط هستنديسر و كار دارند كه ذاتا درست  ييزهايچ

هداشتن سبت وجود ان در جهت نگيحيمس يبرا يميچ تعليه. باشديا غلط نميك روز ذاتا درست ينگه داشتن 
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توانند به خاطر شكست خوردن در نگهداشتن آن يان نميحيسند كه مسينويمقدس قطعا م يهاندارد، بلكه نوشته

 )16: 2ان يكولس( !محكوم شوند

د يمانداران تاكيكه امروزه به ا يكسان يول )2: 35خروج ( ق مرگ بوديمجازات شكستن سبت در عهد عت. 6

كرده  يحرمت يعت بيشان به شرين ايبنابرا. شونديتجاوزگران مجازات قائل نم يدارند برا كنند كه سبت را نگهيم

عت خداست و شما ين شريا: نديگويشان ميا. رنديگ يده ميد بر مطالبات آن ناديله شكستن تاكيو اقتدار آن را به وس

 .ديدهد اگر شما آن را بشكن يز رخ نميچ چيه يد، وليد آن را نگاه داريبا

واالتر  يارين مهيا. مياو گام بردار يد در اثر قدمهايما با. ماندار استيا يعت قانون زندگيح و نه شريمس. 7

مقدس را به دست  يالقدس قدرت زندگله روحيما به وس )48-17: 5 يمت( عت نهاده بوديچه كه شرناست از آ

له يكه به وس يعدالت. مينمائيمحبت مح يم، چونكه به مسيداشته باش يمقدس يم زندگيخواه يما م. ميآور يم

 كه بر طبق روح يابد، بلكه آنانييدارند تحقق نم يكه بر طبق جسم گام برنم يله كسانيشود به وسيعت طلب ميشر

 )4: 8ان يروم(

: 2ان يكولس( مقدس است يهامانداران كامال برخالف نوشتهيا يم ضرورت نگهداشتن سبت براين، تعليبنابرا

باشد كه  .)9- 7: 1ان يغالط( كرده است يك لعنت معرفيگر است كه كالم خدا آن را يد يليانج يادگو به س )16

  ! ميدر هر شكلش مبارزه كن يئگرا عتير شريم شريم تا با تعاليافت كنيهر كدام از ما از خدا حكمت در

 يانسان يشهاق آداب و رسوم و سنن و تالياز طر يكسب تقدس و عادل شمردگ يباشد كه ما هرگز در پ

شه به خاطر ين باشد كه ما هميهمچن !مياز خود وابسته باشيح در هز نيمس يسيم، بلكه كامال و تنا به خداوند عينباش

 –شود يت ميواقع يه افتادن بر جاين امر باعث ساين به خداست، چونكه ايتوه يئگرا عتيم كه شريداشته باش

  . حيمس يبرا گرايي سنت

  انيپا

  


