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 1995 -بـروز آوری » تــرجــمـه جـديــد ی ــريکايـدارد آمــانــدس استـقــاب مــتــک« 

  
  آسان تر: خواندن

 دارای واژه ھای انگليسی قديم  بخش ھای"thee’s"  و"thou’s" وری شده اند.   و غيره  به انگليسی جديد  به روز آ  
  
  سال گذشته، احتمال دارد غلط استنباط شوند به انگليسی جديد به روز آوری  20الفاظ و عباراتی که در اثر تغيير معانی آنھا در

  شده اند.  
  
  آياتی که مفھوم آنان بخاطر ترتيب کلمات روشن نبوده يا واژه ھای دشوار در آنھا بکار رفته اند، دو باره به انگليسی روانتر

  ترجمه شده اند.   
  
  شروع  می شوند اغلب برای انگليسی روانتر، دو باره ترجمه شده اند  تا تفاوت ھا بين سبک زبان ھای  »و «جمالتی که با

و زبان انگليسی مدرن رعايت گردند.   در اصل يونانی وعبری ، جمالت دارای نشان گذاری ھايی که در زبان انگليسی ديده باستانی 
در زبان اصلی می باشد.   در بعضی   »و «می شود  نبوده اند و در بسياری موارد ، نشان گذاری جمالت انگليسی امروزی جايگزين 

اگر لفظ در زبان اصلی چنين معنی   -ترجمه شده است  »اما«يا    »پس «به لفظ  ديگری نظير  »و «موارد  ديگر و به اقتضای متن، 
  داشته باشد.  

  
  دقيق تر و صحيح تر از ھميشه:

  پژوھش ھای اخير در مورد قديمی ترين و بھترين نسخه ھای خطی يونانی عھد جديد،  مورد بازبينی قرار گرفته اند و بعضی
  قسمت ھای متن ، برای مطابقت بيش از پيش با نسخه ھای خطی اصلی ، به روز آورده شده اند.  

  
  اند.   دارای مطالب مشابه] مقايسه و بازبينی شدهپارالل [بخش ھای متن  

  
  و گسترده دارند در بعضی بخش ھا دوباره ترجمه شده اند تا دليل استفاده آنھا در متن روشن تر گردد.   عديدهافعالی که معانی  
 

 ترجمه جديد]: مقدس استاندارد آمريکايی کتاب[  NASB و ھنوز ھم
  به روز آوریNASB   ترجمه ای نيست که صرفاً برای ايجاد تغيير انجام شده باشد. اولين ترجمهNASB اعتبار خود را پس از ،

برقرار نموده،  سعی » ترجمه جديد کتاب مقدس استاندارد آمريکايی«که  معياریساليان بسيار ھنوز حفظ کرده است و در مراعات 
  شده است کمترين تغييرات صورت گيرند.   

    
  یروز آوربه NASB ،  سنت سرمشق وارNASB  را در ترجمه  اصل يونانی و عبری با روش تحت اللفظی ادامه ميدھد، بدون

مقرر نموده، انجام » اھداف چھار گانه بنياد الکـمـَـن«اينکه با معياری غير از آن سازش کند.  تغييرات در متن تأکيداً در چارچوبی که 
  شده اند.    

   
 شاورينی که سھمی در بروز آوری مترجمين و مNASB  ،محافظه « دانشمندان کتاب مقدس ھستند که از لحاظ علم الھی داشته اند
ر زبان ھای کتاب مقدس، يا علم الھی يا درجات کارشناسی عالی يا دکترا در رشته ھای ديگر دکترا  دو دارای درجه  می باشند» کار

  فرقه ھای کليسايی می باشند.نشانگر زمينه ھای مختلف ھستند.  آنان 
  

  در ادامه سنتی نمونه:  
، شھرتی راستين به عنوان صحيح ترين ترجمه کتاب مقدس انگليسی يافته است.  ترجمه ھای ديگر در سال NASBاولين ترجمه  

يک بين باالخره متوجه ھای اخير گاھی ادعا کرده اند که ھم صحيح و دقيق ھستند و ھم خواندنشان آسان است، لکن ھر خواننده  بار
تحت اللفظی می باشند اما اغلب متن اصلی ناچار به نحوه تفسيری قض ھستند، و اگرچه گاھی  متنا می شود که اين ترجمه ھا ھمواره

از ترجمه شده است؛ اينکار نه تنھا معموالً دستاورد چندانی در تسھيل خواندن ندارد بلکه پايبندی به متن اصلی ھم از بسياری لحاظ 
بين ميرود.  ترجمه تفسيری بالنفسه بد نيست و معنی يک بخش کتاب مقدس را، آنطور که مترجمين درک و تفسير می کنند روشن می 

به روزآورده سازد و بايد ھم چنين باشد.  اما ترجمه تفسيری، نھايتاً ھمانقدرکه ترجمه کتاب مقدس است تفسير آن نيز ھست.  ترجمه 
را به عنوان يک ترجمه حقيقی کتاب مقدس ادامه می دھد و آنچه نسخه ھای خطی اصلی  NASBر  ق وا، سنت سرمش NASBشده 

  .آنھاستنه آنچه صرفا ً مترجم معتقد است منظور  –آشکار ميسازد  را در واقع ميگويند
  

  بنياد الکـمـَـن --                      



   



 

  
  
  

  
  
 
  
  
  
   
  
   
  
  
  

  به جـلـد تقديمی استاين   

و ھمکار گرانقدرمدوست ، ياور   

  :و شادمانی زندگيم

  ھمسرمبه 

 

  پــگــی

  

  ،مــرا تـشـويـق  او

  ت،ـوده اسـويت نمـقـتو 

  تا خادمی باشم برايم امکان پذير ساخته استو

  و عطايا بخشيده است. که خدا مرا برای آن فرا خوانده
   





  ــبــلـ ـاـطــفـھــرسـت مـ

  
      i   ...............................................................  صارات انگليسی کاربردی درين تفسيراخت

  iii     ....................... پـيـامی از نويسنده:  چگونه کتاب تفسير حاضر می تواند بشما ياری دھد؟

 vi............. ثبوتراھنمای مطالعه صحيح کتاب مقدس :  جستجوی شخصی برای حقيقت قابل 

  کتاب تــفـســيــر:

  1مقدمه روميان  ...............................................................................................   

  7....................................................................................................  1روميان    

  39..................................................................................................  2ن روميا   

  55..................................................................................................  3روميان    

  73..................................................................................................  4روميان    

  85..................................................................................................  5روميان    

  103................................................................................................  6روميان    

  115................................................................................................  7روميان    

  129................................................................................................  8روميان    

  157................................................................................................  9روميان    

  177..............................................................................................  10روميان    

  189..............................................................................................  11روميان    

  201..............................................................................................  12روميان    

  219..............................................................................................  13روميان    

  237..............................................................................................  14روميان    

  251..............................................................................................  15روميان    

  267..............................................................................................  16روميان    

  283.................................. ر دستور زبان يونانی تعريف اجمالی از ساختا   ضميمه يک: 

 293...............................................................................  نـقـد مـتـن  ضميمه دو:

  297............................................................  فھرست واژه ھای دشوار  ضميمه سه:

  307....................................................................  اصول ايمان بيانيه   ضميمه چھار:



   



 

  فـھــرســــت مـطــالـــب بــرای عــنــــاويـــن خـــاص در رومــيــــان

  
 1:1 ...............................................................................9،  (Apostellō)فرستادن 

Kerygma  [موعظه ھای اعالم کننده حقايق ايمان] ، 10......................... 2: 1کليسای اوليه  

  11.................................................................................................  3: 1پسر خدا، 

  1 :3  .........................................................................................13،  (Sarx) جسم

  14...................................................................................  4: 1اسامی برای الوھيت 

  18........................ 5: 1[نويسنده کتاب] بر پايه تعاليم کليسای انجيلی  »ب با« پيش داوری ھای

  19........................................................................................  6: 1فراخوانده شده،  

  20.................................................................................................  6: 1مقدسين،  

  20...................................................................................................  7: 1ــدر،  پ

  24.................................................................................... 17: 1، کامالً نيک ساختن

  28.................................................................. 18: 1 ی پـولـس ، در نوشته ھا »حقيقت«

  1 :23  ...........................................31  (Phtheirē)ھالکت ، منھدم ساختن ، فاسد کردن 

  32...................................................................................................  24: 1  قلب،

  32...................................................................  25: 1(اصطالحات يونانی)،   بــد تـا ا

  33...............................................................................................  25: 1آمــيـن،  

  34.............................................................................  27، 26: 1ھـمجـنس گـرايی،  

  35........................................................  31- 28: 1صفات نيک و بد مطابق عھد جديد، 

  Huper   ،1 :30  .......................................................36استفاده پولس از الفاظ مرکب 

  41.................................................................................................  4: 2تــوبــه ، 

  44..........................................................................................  11: 2، پرستینژاد 

  49......................................................................................  17: 2به خود باليدن،  

  50..................................... 18: 2و مفاھيم ضمنی آنھا،   »آزمودن«واژه ھای يونانی برای 

  3 :3  ..................................................................57،   (Katargeō)باطل و بی اثر 

  64.............................................................................................  23: 3جــالل ، 

  65.....................................................  24: 3شواھد عھد جديد در مورد نجات شخص، 



  65.......................................................................... 24: 3يه / با بھا رھايی دادن  فـد

  76...........................................................................................  5: 4باور/ايمان،  

  79............................................................................................... 11: 4مـُـھـر،  

  82.............................................................................................  16: 4ضمانت، 

  88..................................................................................................  1: 5صلح، 

  5 :2  ............................................................................89،  (Histēmi)استواری 

  91..............................................................................................  3: 5جـــفـــــا، 

  98................................................................  18و  17: 5حکمرانی در ملکوت خدا، 

  106..............................................................................................  4- 3: 6تعميد، 

  107...............................................................................................  4: 6تقديس،  

  6 :17 ................................................ ..................................112، (Tupos)شکل 

  126...................................................  25:  7تمجيد، دعا و شکر گذاری پولس به خدا، 

  135..............................................................................  9: 8عيسی و روح [خدا]،  

  136..............................................................................................  11: 8تثـليـث، 

  141...................................................................................  17: 8ارث ايمانداران، 

  142......................................................................................  19: 8منابع طبيعی،  

  146..............................................................................................  25: 8امـيـد،  

  147....................................................................................  25: 8لزوم بردباری، 

  148.......................................................................  26: 8شخص بودن روح [خدا]، 

  151......................................................................................  29: 8نخست زاده،  

   152...................................... 33: 8تعادل درعلم الھی،   به  نيازو  ازلی برگزيدگی/ تقدير

Archē ،8 :38  ............................................................................................154  

  160......................................................................................  3: 9دعای شفاعـت، 

  9 :3 .............................................................................163،  (Anathema)لعنت 

  164.............................................................................................. 4: 9عـــھــد،  

  172.................................................................. 28-27: 9باقيـماندگان ، سه مفھوم ، 

  174......................................................................................  33: 9سنگ زاويه، 

  179...............................................................................................  3: 10تسليم، 



  180.......................................... 4: 10،  »نجات«زمان ھای افعال يونانی کاربردی برای 

  182..........................................................................................  9: 10اعتراف، 

  183........................................................................................  9: 10نام خداوند، 

  184.................................................................................  13: 10عيسی ناصری، 

  197............................................................................................  25: 11مـعـما، 

  203...........................................................................................  1: 12س،  مـقـد

  204.......................................................................  2: 12اين عصر و عصر آينده، 

  12 :2  ....................................................................205، (Anakainōsis)نو شدن 

  206.......................................................................  2: 12خدا،    (Thelēma)اراده

  208.................................................................................  6: 12نبوت عھد جديد، 

  12 :8  ........................................................211، (Haplotes)با سخاوت ، صميمی 

Koinōnia ،12 :13 ......................................................................................214   

  221.................................................................................  1: 13حکومت بشری، 

 226........................................................  9: 13شريعت موسی،  ازپولس  ديدگاه ھای

  227............................................. 17 ، 15: 13، 20  »خروج«ياد دداشت ھايی در مورد 

  239.........................................................................................  1: 14ضــعــف، 

  244................................................13: 14آيا مسيحيان بايد يکديگر را قضاوت کنند؟ ، 

  246.................................................................................... 17: 14پادشاھی خدا، 

  253...........................................................................................  2: 15تـقـويـت، 

  15 :13  .........................................................................257، (Perissevō)وفـور 

  261........................................................................  26: 15مسيحيان و گرسنگان، 

  269...............................................................................  1: 16زنان در نقشه خدا، 

  16 :1  ..............................................................................272، (Ekklesia)کليسا 

  277.....................................................................  20: 16دارای شخصيت، شرارت 

  280............................................................................................  26: 16ابــدی، 
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  در اين تفسير کاربردی انگليسی اختصارات
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ABD  »ديويد نوئل فريدمن :جلدی) ، ويراست 6( »قاموس کتاب مقدس آنُکر  
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NET » کتاب مقدسNET ی دوم  » بتا«ويراست ، » جديد انگليسی: ترجمه  
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NIDOTTE  »ويـلِم آ. َون «جلدی) ويراست  5( »عھد عتيق تأويلجديد بين المللی الھيات و  قاموس
   »ِگِمِرن

  
NRSV  »کتاب مقدس تجديد نظر شده جديد استاندارد «   

  
NIV  »ترجمه جديد بين المللی«    

  
NJB  »اورشليم جديد کتاب مقدس«  

  
OTPG  »ويليام  آ. «، » تاد س. بيل«اثر» راھنمای تجزيه و تحليل دستوری جمالت عھد عتيق

   » کالين سميت « ، و »بنکس
  

REB  »کتاب مقدس انگليسی تجديد نظر شده«    
      

RSV  »ترجمه تجديد نظر شده استاندارد«    
      

SEPT  »رَون زاندِ « انگليسی) توسط - (يونانی» ترجمه ھفتاد« Zondervan ،1970    
  

TEV  »انجمن ھای متحد کتاب مقدس« توسط   »ترجمه انگليسی امروز«  
  

YLT  »رابرت يانگ«نوشته  »يانگ  ترجمه تحت اللفظی کتاب مقدس توسط«  
  

ZPBE » تـِنـی. س مـِـريل« ويراست) جلدی 5( »رَون زاندِ مصور کتاب مقدس  المعارفدائره«  
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  :نــويــســنـــدهز  ی اـــامــيــپـ

   د؟ـــری دھ اـما يــشه د بـوانـونه می تـچگ يرـفسـتکـتـاب اين 
  
  

نويسنده باستانی و الھام يافته را يک  کتاب مقدس، فرايندی است عقالنی و روحانی که می کوشدتفسير 
  را درک کرد و بکار گرفت.پيام خدا بتوان درعصر ما  که درک کندآنطور

  
است. اين فرايند، شامل تسليم بودن به خدا و  تعريف آن دشوار اھميت بسزا دارد اما »نی روحا فرايند«

) برای خدمت به او، موجود 3) برای شناخت او، و (2) نسبت به او، (1اطاعت کامل از اوست.  بايد تشنگی (
اھميت  تفسير ايندفر در زندگی است. روح القدس طرزتغيير  تمايل بهو  ،دعا ، اعتراففرايند شامل اين باشد. 

  دارند.  کتاب مقدس  دريافت ھای متفاوت از چرا مسيحيان صميمی و خدا شناسبسزا دارد، اما روشن نيست 
  

فرايند عقالنی توضيح ساده تری دارد.  ما بايد با متن  بدون تناقض و جانبداری کار کنيم  و تحت تاثير پيش 
داوری ھای شخصی يا فرقه ای خود قرار نگيريم. ھمه ما تحت تأثير تاريخ قرار داريم و نسبت به آن شرطی 

واقعيت ھا نمی سنجيم.  اين کتاِب تفسير،  سازی شده ايم. ھيچکدام از ما در تفسير، بی طرفانه و تنھا از روی
فرايند عقالنی مراقبانه ای را عرضه ميکند که شامل سه اصل تفسير است. ساختار اين سه اصل برای ياری ما 

  است تا بر پيش داوری ھامان چيره شويم.  
  

  ل اولــصا
ست، و نيز به مورد خاص اصل اول توجه به زمينه تاريخی است که کتاِب کتاب مقدس در آن نوشته شده ا

تاريخی که موجب تأليف آن گرديده است. نويسنده اصلی، مقصود و پيامی برای گفتن داشته است.  متن برای 
ما نمی تواند مفھومی داشته باشد که برای نويسنده اصلی، باستانی و الھام يافته آن ھرگز نداشته است. منظور 

حساسی، فرھنگی، شخصی يا فرقه اِی ما.  کاربرد، ھمياِر تکميل نه نيازھای تاريخی، ا - نويسنده مھم است 
کننده تفسير است اما تفسيِر درست بايد ھميشه پيش از کاربرد انجام شود.  بايد تصريح کرد که ھر متن کتاب 
مقدسی، يک معنی و فقط يک معنی  دارد. آن معنی مطلبی است که نويسنده اوليه کتاِب کتاب مقدس، بوسيله 

بسيار  ممکنه. اين يک معنی می تواند کاربردھای  برای زمان خود بازگو کندت روح القدس قصد داشته ھداي
 اوليهمحوری نويسنده  حقيقت اصلی واين کاربردھا بايد به درفرھنگ ھا و موقعيت ھای مختلف داشته باشد. 

با ارائه پيشگفتار برای ھر يک از » کتاِب تفـسير برای راھنمايی مطالعات«ازين رو، اين   .ارتباط داده شوند
  کتاب ھای کتاب مقدس طرح ريزی شده است.

  
  اصــل دوم

است.  مفـسران » يکی شده«اصل دوم شناسايی واحدھای ادبی است. ھر کتاِب کتاب مقدس، نوشته ای 
ه ھای حقيقت بپردازند و بقيه را مترود بدارند. به اين سبب، بايد اول چنين حقی ندارند که تنھا به يکی از جنب

بکوشيم مقصود تمامی کتاِب کتاب مقدس را درک کنيم و آنموقع يکايک واحد ھای ادبی آنرا تفسير نماييم.  
چنان بخش ھا بخودی خود، يعنی باب ھا، پاراگراف ھا يا آيات، نمی توانند معنی داشته باشند که تمامی واحد 

[روش قياسی درمورد کل] به سوی » نتيجه گيری از کل به جزء«معنی ندارد.  سير تفسير بايد از روش 
کتاِب تفسير «پس اين  [روش استقرائی در مورد اجزاء] باشد. » نتيجه گيری از واقعيت ھای جزء به کل«

ا، ساختار ھريک از واحد ھای برای ياری دانشجو طراحی شده تا او بوسيله پاراگراف ھ» راھنمايی مطالعات
اند اما اين کمک را به ما ميکنند  نشدهادبی را تحليل و بررسی نمايد.  پاراگراف ھا و تقسيم بندی باب ھا الھام 

  تا واحد ھای انديشه را شناسايی کنيم.  
  



 

iv 

ست که ، کليد پی بردن به معنی ايا بند يا عبارت يا کلمه جملهدر سطح  نهتفسير در سطح پاراگراف، 
پايه گذاری شده اند که اغلب   »عنوان يکی شده«بوده است.  پاراگراف ھا بر  کتاب مقدسکتاِب نويسنده منظور 

تم يکی «می گويند .  ھر کلمه، عبارت، بند، و جمله پاراگراف، به نوعی به اين  »جمله موضوعی«يا  »تم«به آن 
را محدود کنند، گسترش دھند، توصيف کنند و/ يا  »شده يکیتم «مربوط می شود.  اين اجزا می توانند  »شده

تحت سئوال ببرند. يک راه واقعی تفسير درست، پيگيری انديشه نويسنده اصلی از پاراگرافی به پاراگراف 
» مطالعاتکتاِب تفسير راھنمايی «بعدی، با در نظر داشتن واحد ھای ادبی سازنده کتاِب کتاب مقدس است. اين 

جو طراحی شده تا او چنين کاری را از طريق مقايسه ترجمه ھای انگليسی امروزی انجام برای کمک دانش
  دھد. ترجمه ھای ذيل به اين دليل گزيده شده اند که نظريه ھای متفاوت ترجمه را بکار گرفته اند.

را اين متن .  (UBS4)، ويراست چھارم تجديد نظر شده است »انجمن متحد کتب مقدسه«متن يونانی   .1
  محققين امروِز متون،  پاراگراف بندی کرده اند. 

ترجمه ای تحت اللفظی و کلمه به کلمه است و بر ، (NKJV)» کتاب مقدس پادشاه جيمز ترجمه جديد«  .2
می باشد. تقسيم بندی پاراگراف ھای آن از  »متن دريافتی«مبنای سنت نسخه خطی يونانی به نام 
ند.  اين واحد ھای طوالنی تر به دانشجويان ياری ميدھند متوجه ترجمه ھای ديگر طوالنی تر می باش

  گردند.    »عنوان ھای يکی شده«
اصالح شده کلمه به کلمه است.  اين ترجمه   (NRSV) »ترجمه جديد تجديد نظر شده استاندارد«  .3

ترجمه، چيزی است بين دو ترجمه امروزی ذيل.  تقسيمات پاراگراف ھای آن به تشخيص دادن 
  موضوعات کمک بسيار ميکنند.  

است و از طرف انجمن متحد کتب مقدسه » دل پويا ترجمۀ معا«، (TEV) »ترجمه انگليسی امروز«  .4
خواننده يا سخنگوی   کهترجمه کند بگونه ای را کتاب مقدس  است. سعی آن برين بوده که دهمنتشر ش

زبان انگليسی امروزی، معنای متن يونانی را درک کند.  اين ترجمه، بخصوص در اناجيل،  پاراگراف 
البته اين کار کمکی به مفسر  . بر طبق گوينده تقسيم کرده نه بر حسب موضوع،  NIVھا را مشابه با 

از طرف يک سازمان  TEV و  UBS4در احراز مقاصدش نمی نمايد.  جالب توجه است که ھردو 
  منتشر شده اند، اما پاراگراف بندی شان متفاوت است. 

است.  اين کتاب  ترجمه کاتوليک فرانسوی بر پايۀ »پوياترجمه معادل « (JB) »کتاب مقدس اورشليم«  .5
  بسيار مفيد است.  روش ھای پاراگراف بندی قايسه به خاطر نگرش اروپايی آن، برای م

 به روز شده   )(NASB »کتاب مقدس استاندارد آمريکايی ترجمه جديد«کتاب، متن چاپ شده درين .  6
تقسيم بندی پاراگراف ، پيرو آيه به آيه است .  نظرياتِ  کلمه به کلمه ۀمی باشد که ترجم 1995سال 
     می باشند. ی آنھا

  
  وم ـل سـاص

اصل سوم اينست که کتاب مقدس را در ترجمه ھای مختلف بخوانيم تا بتوانيم وسيع ترين و متنوع ترين 
معانی ممکنه (حوزه معنايی) را که کلمات يا عبارات کتاب مقدس می توانند داشته باشند دريافت کنيم.   اغلب 

ختلف مذکور، اين گزينه ھا را ترجمه ھای ميک عبارت يا کلمه يونانی را ميتوان به چند صورت فھميد.  
.  اين نمايان می سازند و کمک می کنند  تفاوت ھای نسخه ھای خطی يونانی را شناسايی کنيم  و توضيح دھيم

که لکن ما را بر آن ميدارند که سعی کنيم به سوی متن اصلی ای باز گرديم  تأثيری بر آموزه ھا  ندارند،موارد 
  . يافته نوشته شده استالھام به قلم نويسنده باستانی 

  
راھی سريع فراھم ميسازد تا تفسيرات خود را بازنگری کند. ھدف اين کتاب  دانشجوتفسير حاضر برای 

قطعی و نھايی بودن نيست بلکه آگاه ساختن و انديشه بر انگيختن است.  ساير تفسيرھای ممکنه اغلب بما ياری 
ا بر پايه تعليمات فرقه ای کليسايی بر عقايد خود نباشيم و تنھ و مّصر محلی اينقدر محدود به افکارتا می دھند 
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مفسرين بايد گزينه ھای بيشتر و گسترده تری برای تفسير داشته باشند تا درک کنند تا چه   خود سنجش نکنيم.
می حد متن باستانی می تواند معانی و تفاسير مختلف داشته باشد. اين واقعاً تکان دھنده است که چه موافقت ک

  دربين مسيحيانی وجود دارد که برای خود کتاب مقدس را منبع حقيقت می دانند.
 به من کمک کرده اند تا بر بيشتر شرطی سازی تاريخی خود غلبه کنم، بدينوسيله که مرا مجبور اصولاين 

  ساخته اند با متن باستانی تقال نمايم.  اميد من اينست برای شما نيز باعث برکت گردد.
   

  باب آتلی                
  شرقیدانشگاه باپتيست تگزاس                 
  1996ژوئن  27                
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  مقدس: صحيح کتاب مطالعهراھنما برای 
  اثبات پذيررای حقيقت ــی بـوی شخصـستجـج 

 
  

به آنرا از طريق منطق می توانيم حقيقت را بشناسيم؟  حقيقت در کجا يافت می شود؟  آيا می توانيم  آيا
جھان ما را  زندگی ما و بتوانند که وجود دارندنھايی وجود دارد؟  آيا اصول مطلقی  مرجعاثبات برسانيم؟  آيا 

سئواالتی  -ھدايت نمايند؟  آيا زندگی معنايی دارد؟  چرا درين دنيا ھستيم؟  به کجا خواھيم رفت؟  اين سئواالت 
: 3، 18- 13: 1به خود داشته است (جامعه  بشر را از بدو زمان تفکر -که ھمه افراد معقول به آن می انديشند 

در زندگيم بخاطر دارم.  در کوچکی به مسيح ايمان » محور يکپارچه سازنده«).  جستجوی خود را برای 11- 9
آوردم و اين بيشتر بخاطر شھادت اعضای اصلی خانواده ام بود. در سنين بزرگی سئواالتم در باره خود و 

فرھنگی و مذھبی، به تجربياتی که با آنھا روبرو می شدم يا در باره  سادهيشتر شدند. کليشه ھای دنيای من ب
، جستجو، اشتياق و اغلب يک احساس سردرگمیشان ميخواندم، مفھومی نمی بخشيدند.  آنروزھا دوران 

  نوميدی در مواجھه با دنيای بی احساس و مشقت باری بود که در آن زندگی می کردم.  
ياری ادعا می کردند جوابھايی برای اين پرسش ھای اساسی دارند، اما پس از پژوھش و تعمق پی بردم بس

) تجربيات شخصی يا 3) اسطوره ھای باستانی ، (2) فلسفه ھای شخصی، (1جوابھايشان براين مبانی بود: (
ا به ديگران].  نياز به [انکار ناآگاھانه افکار و احساسات خود ونسبت دادن آنھ روانیفرافکنی ھای ) 4(

مقداری عوامل تأييد کننده، تعدادی ادله وبراھين، و نظرياتی منطقی داشتم تا ديدگاه جھانی خود و محور 
  يکپارچه کننده و دليل زندگيم را بر مبنای آنھا بگذارم .

کتاب  اين ھا را در مطالعات خود در کتاب مقدس پيدا کردم.  شروع به جستجوی شواھد برای اعتبار 
، علم باستان شناسیتأييد  ) اعتبار تاريخی کتاب مقدس مطابق1: (ين ھا يافتما درمقدس  نمودم، و پاسخم را 

) وحدت پيام کتاب مقدس در طول ھزار و ششصد سال تأليف آن، و 3) صحت پيشگوئی ھای عھد عتيق، (2(
ميشه تغيير يافته است. مسيحيت ) گواه شخصی کسانيکه در اثر تماس با کتاب مقدس زندگيشان برای ھ4(

بعنوان نظام يکی شده ايمان و باور، قادر است جوابگوی سئواالت پيچيده زندگی انسان باشد.  اين موضوع نه 
به من شادمانی احساسی و  ،بلکه جنبه تجربی ايمان کتاب مقدسیتنھا چارچوبی منطقی به ارمغان آورد 

    .بخشيداستواری 
 –مسيح را، آنطورکه توسط کتاب مقدس شناخته ميشود  –تصور کردم آن محور يکپارچه سازنده زندگيم 

دست داد.  اما ھنگاميکه داشت برايم روشن می شد چه تفسير  تخليه احساسی به منيافته ام.  شعفی ذھنی و 
مورد  -کری يک فرقه حتی گاه در ميان کليسا ھا و مکاتب ف - و عديده ای از اين کتاب  ھای گوناگون

الھام و  طرفداری و حمايت می باشند، شوک و دلشکستگی به من دست داد که تا به امروز بيادم است.  اثبات
بخش  بسياری و متضاد متنوعتفسير ھای چگونه می توانم اعتبار کتاب مقدس پايان کار نبود بلکه آغاز آن بود. 

  آن بودند؟اعتبار  و اقتدار مدعيانتوسط  را تأييد يا ّرد کنم که ھای مشکل کتاب مقدس
آرامش و شادمانی  به من) 1(ايمانم به مسيح، ايمان من شد.  ميدانستم  سياحتاين کار، ھدف زندگی و 

) دگم انديشی و مطلق انگاری 2عظيمی بخشيده بود.  در حين نسبی گرايی ھای فرھنگ من (پُست مدرنيته)، (
) و خود بينی فرقه ھای کليسايی، ذھن من مشتاقانه بدنبال اصولی 3نظام ھای متضاد مذھبی (مذاھب جھان) (

يات باستانی، با تعجب متوجه شدم خود من پيش مطلق بود. در جستجويم برای راه ھای صحيح تفسير ادب
داوری ھای تاريخی، فرھنگی، فرقه کليسايی و تجربی داشتم.  کتاب مقدس را اغلب تنھا به منظور محکم 
سازی ديدگاه خود خوانده بودم. از آن بعنوان يک منبع آموزه مطلق برای حمله به ديگران استفاده ميکردم و با 

مبود ھای خود را  از نو تأييد می نمودم.   ھنگامی که متوجه اين کار خود شدم برايم اينکار نا امنی ھا و ک
 بسيار دردآور بود!
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اگرچه ھرگز نميتوانم کامال عين گرا باشم، می توانم کتابمقدس را به طرز صحيح تر مطالعه کنم.  می 
کنم و قبول داشته باشم که  ايیتوانم پيش داوری ھای خود را محدوديت ببخشم، ازين طريق که آنھا را شناس

وجود دارند.  ھنوز از آنھا کامال آزاد نشده ام، اما با ضعف ھای خود مواجھه کرده ام.  مفسر، اغلب بدترين 
  دشمن مطالعه صحيح کتاب مقدس است.  

 ، فھرست نمايمدخيل ميکنمخود را که در مطالعه ام از کتاب مقدس  پيش فرض ھایاجازه بدھيد تعدادی از 
  تا شما خوانندگان، آنھا را ھمراه من بررسی نماييد:

  
I.    پيش فرض ھا  

من ايمان دارم کتاب مقدس، يگانه الھام خدای واحد حقيقی است که در آن خود را شناسانيده است.     الف.
ازين رو تفسير بايد با توجه به مقصود نويسنده اصلی الھی (روح خدا)، از طريق نويسنده بشری 

  نه خاص تاريخی انجام شود.در زمي
برای ھمه مردم!  خدا از روی  –ب.    من ايمان دارم که کتاب مقدس برای مردم عادی نوشته شده است 

لطف و مرحمت خود با ما به روشنی در چارچوب تاريخی و فرھنگی سخن گفته است.  خدا 
مقدس بايد با در نظر گرفتن او مايل است ما بفھميم.  ازين رو کتاب  –واقعيت را پنھان نمی کند 

زمان خود آن، و نه زمان ما  تفسير گردد.  کتاب مقدس نبايد برای ما مفھومی داشته باشد که ھرگز 
برای آنانيکه در ابتدا آنرا می خواندند يا می شنيدند، آن مفھوم را نداشته است.  کالم خدا برای ذھن  

  فھيم و تفاھم معمول مردم را بکار ميگيرد.  تو اسلوب ھای  عادی قابل درک است و شکل ھا فرد
اگر چه قسمتھايی  -من ايمان دارم کتابمقدس پيام و ھدف يگانه دارد.  با خود متضاد و مغاير نيست   ج.  
از آن مشـکل ھستند و در ظاھــر متـفاوت، اما درواقـع ھـمخـوان می باشنـد.  بـنـا بـرايـن، بھتـريـن     
  د کتاب مقدس است.  مفسـر کتاب مقدس، خو    

مفھوم    من ايمان دارم که ھر بخش کتاب مقدس (به استثناء پيشگوييھا) دارای يک مفھوم و تنھا يک  د.    
که بر پايه مقصود نويسنده اصلی و وحی يافته می باشد.  گرچه ھرگز نمی توانيم مطلقاً  است

  مطمئن باشيم مقصود نويسنده اصلی را ميدانيم، بسياری از شاخص ھا، نشانگر آن می باشند:
  .    ژانر (نوع  ادبی) انتخابی برای ارائه پيام1  

  زمينه تاريخی و/ يا موقعيت خاص که موجب نوشتن گرديد  .  2
                  کل  کتاب  و نيز ھر واحد ادبی .    چارچوب  ادبی 3
  .    طرح متن (طرح کلی) واحد ھای ادبی، آنطور که با تمامی پيام ارتباط پيدا می کنند4
  د.    خصيصه ھای دستوری ويژه  که برای بيان پيام بکاررفته ان5
  .    واژه ھای انتخابی برای ارائه پيام6
  .    بخش ھای پارالل (مشابه) 7
ۀ ما از يک بخش ميگردد.  پيش از آنکه اسلوب خود را ھريک از اين موارد، موضوع مطالع ۀمطالع

مروز را کاربردی ابرای مطالعه صحيح کتاب مقدس توضيح دھم، اجازه بدھيد برخی روش ھای نامناسب 
  باعث گوناگونی در تفسيرھا شده اند و در نتيجه بايد از آنھا دوری نمود:          اينقدرروش ھايی که  -  توصيف نمايم

  
II  .بـس اـمن اـای نـروش ھ  

ناديده گرفتن چارچوب ادبی کتِب کتاب مقدس، و استفاده از ھر جمله، بند، يا حتی واژه ھا به عنوان   الف.
اثبات «اظھاريه ھای واقعيت که ربطی به منظور نويسنده يا متن کلی تر آن ندارد. اينکار را معموالً 

  می گويند. »عقيده خود توسط آيات
ناديده گرفتن زمينه تاريخی کتب، بوسيله جانشين کردن زمينه تاريخی انگار شده ای که شواھد آن  ب.  

  درخود متن بسيار کم است يا اصالَ در آن وجود ندارد.  



 

viii 

ج.   ناديده گرفتن زمينه تاريخی کتب و خواندن کتاب مقدس بعنوان روزنامه صبح شھر که در مرحله اول 
  نگاشته شده باشد.   برای افراد مسيحی امروزی

ناديده گرفتن زمينه تاريخی کتب بوسيله مجازی ساختن متن و تبديل آن به يک پيام فلسفی/ الھياتی که   د.  
  ھيچ ارتباطی با شنوندگان اوليه و مقصود نويسنده اصلی ندارد.        

ا آموزه مورد عالقه اش، يا ه.    ناديده گرفتن پيام اصلی بوسيله جانشين کردن نظام الھياتی خود شخص، ي
مسائل مورد بحث زمان او که ربطی به مقصود نويسنده اصلی و پيام اظھار شده ندارند.  اين پديده 
اغلب پس از آنکه قرائت کتاب مقدس در ابتدا بعنوان اثبات اقتدار گوينده انجام گرفته است، اتفاق 

) می »متن برای من چه مفھومی دارد «(تفسير بر مبنای  »واکنِش خواننده «می افتد.  معموالَ اين را 
  نامند.  

  حد اقل سه جزء مرتبط در تمامی ارتباطات نوشتاری بشر ديده ميشوند:
  

  

_______ ___________________________________________  

       

  

.  اما برای تأييد سه جزء متمرکز می شده اندين بر روی يکی از در گذشته روش ھای مختلف مطالعه 
  مناسب تر می باشد: تغيير يافته نمودار ، يک حقيقی الھام منحصر بفرد کتاب مقدس

  

  

                 
   

  
_____________________________________________ 

 
 
  

  
در واقع ھر سه  جزء بايد در فرايند تفسير گنجانده شوند.  به مقصود راست آزمايی، تفسير من متمرکز بر 
دو جزء اول می باشد:  نويسنده اصلی و متن.  اين احتماال عکس العمل من در برابر راه ھای اشتباھی  است 

 »واکنش خواننده«تفسيربر مبنای  )2) مجازی ساختن يا روحانی ساختن متن ھا و (1که مشاھده کرده ام: (
(برای من چه مفھومی دارد).  راه ھای اشتباه  ممکن است در ھر مرحله ديده شوند.  ما ھمواره بايد در سنجش 
محرک ھا، پيش داوری ھا، اسلوب ھا، و کاربردھامان کوشا باشيم.  اما چگونه آنھا را بسنجيم، اگرھيچگونه 

زينی برای اينکار وجود ندارند؟  درينجاست که منظور نويسنده و ساختار مرزھا، محدوديت ھا، شروط و موا
  متن، تعدادی موازين در اختيارم ميگذارند تا بتوان پھنه تفسير ھای ممکنه صحيح را محدوديت بخشيد.

در پرتو اسلوب ھای نامتناسب مذکور در مطالعه، چه روش ھای ممکنه ای برای مطالعه و تفسير صحيح 
  ھستند که تا اندازه ای راست آزمايی وھمخوانی را فراھم ميکنند؟ کتاب مقدس

  

ت ـدرياف
  کنندگان
  اوليه

  مـتـن

 نوشته

  مقصـود
  نويسنـده
 اصلی

  ايمانداران
  زمان ھای
 بعد

  متون خطی
 متفاوت

  روح
 القدس

  دريافت   
  کنندگان
 اوليه

نـتـم  

 نوشته

  مقصـود
  نويسنـده
 اوليه
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III روش ھای ممکنه برای مطالعه صحيح کتاب مقدس  .  
ھای منحصر به فردی را مورد بحث قرار نميدھم که برای تفسير ژانر ھای ادبی اسلوب  درين مقطع

ردازم که برای ھمه گونه متون کتاب خاص بکار ميروند، بلکه به اصول عمومی علم تفسير(ھرمنوتيک) می پ
چگونه کتاب مقدس « مقدس مصداق دارند.  کتاب ارزنده ای درباره روش ھای تفسير ژانرھای خاص، کتاب

  ميباشد. »زان ِدرَون«به انتشار  »داگالس استوارت«و  »گـُـردون فـی«نوشته استادان » را درست درک کنيم
  

چھار  از طريقدھد روح القدس کتاب مقدس را مياجازه  که است متمرکزبر خواننده ابتدا متدولوژی من 
قرار ميدھد  درجه اولروح القدس و متن و خواننده را در  کار،اين  .تنوير و روشن نمايددوره مطالعه شخصی 

.  شنيده ام که ميگويند: از تأثير نامتناسب مفسران محفوظ ميدارددوم.  اين روش ھمچنين خواننده را  درجهنه 
 کمک ھای."  مقصود ازين گفتار، کم ارزش شمردن ی را خيلی روشن ميسازدتفسيرکتب  ،کتاب مقدس"

    .متناسب زمانبرای استفاده از آنھا در  استدعايی استنيست بلکه  عاتمطال
 

ما بايد بتوانيم از روی خود متن بر تفسير خود صحه بگذاريم.  پنج مورد، راست آزمايی حداقل محدودی 
  ن ميسازند: را ممک
 نويسنده اصلی: .1

  زمينه تاريخی او  الف. 
  چارچوب ادبی  ب. 

  گزينه نويسنده اصلی در:    .2  
 ساختارھای دستوری (ترکيب جمله)  الف.  
  استفاده از آثار زمان خود    ب.  
  ژانر    ج.  

  .     درک ما از متناسب بودنِ 3     
  می باشندبخش ھای پارالل و مشابه کتاب مقدس که مربوط     الف.  

  
ما بايد بتوانيم داليل و منطقی را که مبنای تفسيرات ما ھستند ارائه کنيم.  کتاب مقدس تنھا منبع ما برای 
ايمان و کاربرد است.  متأسفانه مسيحيان دراين که کتاب مقدس چه تعاليم و تأييداتی دارد اغلب توافق ندارند.  

حال ايمانداران نتوانند در مورد تعاليم و الزامات آن به توافق ی است و درعين الھاماگر ادعا کنيم کتاب مقدس 
  برسند، خودمان را دچار شکست کرده ايم.

  
  چھار دوره مطالعه طراحی شده اند تا بينش ھای تفسيری ذيل را فراھم کنند:

  الف.  دوره اول مطالعه
که –در ترجمه متفاوتی بخوانيد  کتاب را در يک نشست بخوانيد. يک مرتبه ديگر آنرا.      1             

  :تئوری ترجمه آن متفاوت باشدبھتر است   
       (NRSV,NASB,NKJV)ترجمه تحت اللفظی     1.1                     

 (JB,TEV) پوياترجمه معادل     2.1                      
  »)کتاب مقدس تفصيلی«، »کتاب مقدس ترجمه تفسيری(«ترجمه تفسيری     3.1                      

 بدنبال ھدف محوری کل نوشته بگرديد.  مضمون (تم) آنرا مشخص کنيد.      .2             
وشنی در صورت امکان مشخص کنيد کدام واحد ادبی، فصل، پاراگراف  يا جمله است که بر  .   3             

  تم  اصلی را بيان ميکند.  اين مقصود يا 
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  ژانر ادبی مقدم را شناسايی کنيد:  .   4             
  عھد عتيق   1.4                      

  داستانسرايی عبری    1.1.4                              
 شعر عبری (ادبيات حکمت، مزمور)    2.1.4                              

  نبوت عبری (نظم، نثر)    3.1.4      
  قوانين درشريعت    4.1.4       

  
  عھد جديد   2.4

  داستانسرايی ھا (اناجيل، اعمال رسوالن)    1.2.4           
  مثال ھا (اناجيل)    2.2.4         

  نامه ھا/ رساله ھا    3.2.4         
  ادبيات مکاشفه ای    4.2.4            

 ب.    دوره دوم مطالعه 
  .       کتاب را دوباره کامال بخوانيد و عناوين اصلی يا موضوعات را يافته و مشخص نماييد.1             
.      عناوين اصلی را بصورت طرح کلی در آوريد و در جمله ای ساده و مختصرمحتوی آنھا را   2             

 توضيح دھيد.  
خود را با استفاده از کمک ھای مطالعات، » طرح کلی عمومی«و » جمله حاوی مقصود«  .     3             

  بازنگری کنيد.  
  ج.    دوره سوم مطالعه  

کتاب را دوباره کامال بخوانيد، با اين ھدف که زمينه تاريخی و موقعيت خاصی که باعث   .   1             
  نوشتن آن شده است را در خود کتاِب کتاب مقدس شناسايی کنيد.   

  موارد تاريخی را که در کتاِب کتاب مقدس ذکر شده اند فھرست کنيد.  .   2             
  يسندهنو     2.1                   
  تاريخ      2.2                   

   دريافت کنندگان     2.3
  دليل خاص برای نوشتن     2.4
  جنبه ھای زمينه فرھنگی که به ھدف اين نوشته مربوط می باشند     2.5
  اشارات به اشخاص و رويداد ھای تاريخی     2.6

تان را به صورت  کلی طرحکتاب مقدس که داريد تفسير ميکنيد،  برای آن بخش کتابِ   .     3
کلی درآوريد.   را مشخص کرده، به صورت طرح »واحد ادبی«پاراگراف درآوريد. ھميشه 

 »طراحی متن«اين می تواند چند فصل يا چند پاراگراف باشد.  بدينوسيله می توانيد منطق و 
  نويسنده اصلی را  دنبال کنيد. 

  بازنگری کنيد.  » کمک ھای مطالعات«ستفاده از زمينه تاريخی تان را با ا  .    4             
  

  دوره چھارم مطالعه  د.     
  خاص را دوباره در چند ترجمه بخوانيد »واحد ادبی«  .   1        

       (NRSV,NASB,NKJV) کلمه به کلمهترجمه    1.1               
 (JB,TEV) پوياترجمه معادل    2.1                  

  »)کتاب مقدس تفصيلی«، »کتاب مقدس ترجمه تفسيری(«ترجمه تفسيری    3.1        
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  ساختار ھای ادبی يا گرامری رابيابيد  .   2
  13،  12،  6: 1عبارات تکرار شده، افس    1.2  

 31: 8ساختارھای دستوری مکرر، روم    2.2
  مفاھيم مغاير   3.2

  موارد زير را فھرست کنيد    .   3
  کلمات مھم   1.3
  کلمات غير معمول   2.3
  ساختار ھای مھم دستوری   3.3
  کلمات، بند ھا، و جمالت بسيار مشکل   4.3

  بخش ھای پارالل [مشابه] مربوط را در کتاب مقدس بيابيد  .4
  روشن ترين مجموعه آيات تعليمی را در مورد موضوع خود بيابيد، از طريق:     1.4

   »الھيات نظام مند«کتاب ھای    4.1.1
  به آيات و   رجوع مراجعات [دارای ليست ھای ھای مخصوص  مقدس کتاب   4.1.2

  بخش ھای مربوطه]                                    
 کشف اآليات     4.1.3

احتمالی [دو مفھوم بظاھر متضاد و در » دوگانگی متناقض«در داخل موضوع تان،      2.4
دوگانگی «مقدس بصورت  بسياری از حقايق کتابواقع ھمخوان] را بيابيد. 

اما در اصل سازگار و واحد] معرفی شده اند؛  [دو مفھوم بظاھر متضاد »ديالکتيکی
بسياری از اختالفات فرقه ای ازين سرچشمه ميگيرند که افراد از روی نيمی ازين 

استفاده  »اثبات عقيده خود توسط آيات« کتاب مقدس برای مفاھيم دوگانه و پر تنش در
شده است، و ما بايد پيام کامل آنرا بجوييم تا برای  الھامتمامی کتاب مقدس  ميکنند. 

    ارائه دھيم.تفسير خود، توازن و تعديل کتاب مقدسی 
؛ کتاب بيابيد »ژانر«يا نوشته ھای ھمان نويسنده يا ھمان  ھمان کتابپارالل ھا را در   3.4

  مقدس بھترين مفسر خود است زيرا يک نويسنده دارد که روح القدس می باشد.  
بھره » کمک ھای مطالعات«برای بازبينی مشاھدات خود از زمينه و موقعيت تاريخی، از   .5

  بگيريد. 
  کتاب مقدس ھای دارای راھنمای مطالعات  1.5
  کتاب مقدسدائره المعارف، کتاب ھای راھنما، و فرھنگ لغات   2.5
  پيشگفتارھای کتاب مقدس   3.5
تفسيرھای کتاب مقدس (درين مرحله مطالعه خود، بگذاريد جوامع ايمانداران مسيحی   4.5

 گذشته و حال، مطالعه شخصی شما را ياری و تصحيح کنند.)
  

IV. دسـاب مقـتـر کـيـسـتف ربـرد کا  
اربرد می پردازيم.  شما با صرف وقت کوشيده ايد تا متن را مطابق زمينۀ اصلی و اوليۀ آن کنجا به دري

اقتدار کتاب مقدس را به اين صورت  مندرک کنيد.  اکنون بايد آنرا در زندگی و فرھنگ خود بکار بگيريد.  
  اقعيت در زمان ما."تعريف می کنم:  "استنباط آنچه نويسنده اصلی به عصر خود ميگفت، و بکار گيری آن و

پس از آنکه قصد نويسنده اصلی، ھم از لحاظ زمان و ھم منطق آن تفسير گردد، کاربرد بايد انجام شود.  
ما نمی توانيم يک بخش کتاب مقدس را در زمان خود بکار بگيريم مگر آنکه بدانيم برای عصر خود چه 

 شتر ھرگز آن معنا را نداشته است!ميگفته است.  يک بخش کتاب مقدس نبايد معنايی بدھد که پي
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) راھنمای شما خواھد بود. 3مشروح شما، بصورت پاراگراف ھا، (دوره مطالعه شماره » طرح کلی«
کاربرد بايد در سطح پاراگراف ھا انجام شود نه کلمات.  کلمات فقط در چارچوب متن معنا دارند؛ بند ھا تنھا 

ر چارچوب متن معنا دارند.  در فرايند تفسير، تنھا شخص الھام در چھارچوب متن معنا دارند؛ جمالت تنھا د
يافته ای که دست اندر کار می باشد نويسنده اصلی است.  ما صرفاً از او، بوسيله روشن سازی و تنوير روح 

ده . برای گفتن "خداوند چنين می فرمايد"، بايد پايبند قصد نويسننيستاما تنوير، الھام   .القدس، پيروی ميکنيم
بسط انديشه در و  بخصوص،واحد ادبی کل نوشته،  عمومیمقصود دقيقاً مربوط به کاربرد بايد اصلی باشيم.  

  سطح پاراگراف باشد. 
اجازه ندھيد مسائل روز، کتاب مقدس را تفسير کنند؛ بگذاريد کتاب مقدس سخن بگويد! برای اينکار ممکن 

در متن باشد.  » اصل«اين زمانی صحت دارد که  –يم است الزم باشد اصولی را از متن نتيجه گيری کن
  نه اصول متن.  -متأسفانه بسياری از اوقات، اصول ما فقط اصول "خودمان" ھستند 

در کاربرد کتاب مقدس (بجز در مورد نبوت) مھم است بياد داشته باشيم برای يک متن خاص کتاب 
معنا به قصد نويسنده اصلی مرتبط است که در باره مقدس، يک معنا و تنھا ھمان يک معنا مصداق دارد.  آن 

بحران يا نيازی در زمان خود سخن گفته است.  ازين يک معنا ميتوان کاربردھای ممکنه فراوانی را برگرفت.  
  کاربرد بر پايه نيازھای دريافت کنندگان خواھد بود، اما بايد به مفھوم نويسنده اصلی ارتباط داده شود.   

  
V   .روحـانی تـفـسيـر جـنبـه  

اجازه بدھيد اکنون  .صحبت کرده ام در کاربردو  کردنتفسير در فرايند منطقی و متنی بارهتا اينجا در
  مختصراً جنبه روحانی تفسير را مورد بحث قرار دھم.  اين ليست نکات مھم، برای من مفيد بوده است:

  
  ).16: 2 – 26: 1قرنتيان  1الف.  برای کمک روح القدس دعا کنيد (م.ک. 

  ). 9: 1يوحنا  1ب.    دعا کنيد خدا شما را ببخشد و از گناھانی که به آنھا واقف ھستيد پاک سازد. (
  به بعد).  1: 119به بعد؛  1: 42؛14-7: 19ج.    برای اشتياق بيشتر در شناخت خدا دعا کنيد (م. ک. مز 

  د.     ھر بينش جديد تان را بالفاصله در زندگی خود بکار ببنديد.
  ه.     فروتن و آموزش پذير باقی بمانيد.  

  
کار بسيار مشکلی است که توازن بين فرايند منطقی، و ھدايت روحانی روح القدس را بتوان حفظ نمود. 

  نقل قول ھای ذيل بمن کمک کرده اند  توازن بين اين دو را بيابم:
  :18-17، صفحات »پيچاندن کتاب مقدس«  در کتاب »جيمز و. ساير«الف.  برداشت از  
در مسيحيِت مبنا بر   اشخاص بلند مرتبه روحانی.نه صرفاً  –تنوير به اذھان قوم خدا می آيد "              

کتاب مقدس، طبقه گورو [اساتيد معنوی] يا اشراقيون [اشخاصی که بدون استدالل منطقی و فقط از 
روی نيروی ذھنی حقيقت را کشف ميکنند] و کسانی وجود ندارند که تمامی تفسير ھای قابل قبول 

حکمت، معرفت و بايد از طريق آنھا بدست آيد. پس با اينکه روح القدس عطايای مخصوص 
بصيرت روحانی را ميدھد، اينکار را به اين مسيحيان دارای عطايا واگذار نکرده است که فقط آنھا 
مرجع تفسير کالم او باشند. ھر يک از افراد قوم خدا مسئول ھستند با ارجاع به کتاب مقدس، 

ه کسانی است که بياموزند، قضاوت کنند و تميز دھند، زيرا کتاب مقدس مرجع برتر حتی نسبت ب
خدا به آنان توانائيھای خاص بخشيده است.  در خالصه، فرض من در سراسر کتاب بر اين است که 
کتاب مقدس، مکاشفه حقيقی خدا به تمامی بشر است، و اينکه کتاب مقدس برای ما مرجع اقتدار 

عمای مبھم نھائی در تمام مواردی است که در بارۀ آنھا سخن می گويد، نيز کتاب مقدس يک م
  "نيست، بلکه افراد عادی از ھر فرھنگی می توانند آنرا به اندازه کافی درک کنند.
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از ديدگاه  تفسير کتاب مقدس «در کتاب او به نام  »برنارد َرم«، مطابق »کرکگارد«در مورد    ب.
      : 75صفحه    »پروتستان

بود، اما از لحاظ  مطالعه دستوری، واژه ای و تاريخی کتاب مقدس الزم ،به گفته کرکگارد
مطالعه حقيقی کتاب مقدس، مرحله مقدماتی بشمار ميآمد.  "برای مطالعه کتاب مقدس به عنوان 

بايد آنرا با قلبی پر شور، با تمام حواس، با انتظاری مشتاقانه، و در حال مکالمه با  ،»کالم خدا«
مطالعه کتابمقدس بدون تفکر و توجه به آن، يا بصورت کتاب درسی، يا برای انجام  خداوند، خواند. 

آن به عنوان کالم خدا محسوب نمی شود.  وقتی کسی کتاب مقدس را طوری بخواند  مطالعهشغل، 
  که نامه عاشقانه را ميخوانند، آنگاه آنرا بعنوان کالم خدا خوانده است."

  :19صفحه  »مطرح بودن کتاب مقدس  «کتاب در  »اچ. اچ.  راولی  «ج.     
درک کتاب مقدس تنھا به صورت عقالنی، ھر قدر ھم که کامل باشد، ھرگز نمی تواند ھمه 

کامل   استنباط، ناچيز به شمار نمی آيد چون برای فھمگنجينه ھای آنرا ازآن خود سازد.  اينگونه 
انِی اين کتاب منتھی گردد تا کامل باشد.  ضروری است.  اما بايد به درک روحانِی گنجينه ھای روح

الزم است.  موضوعھای روحانی با  قالنیع ھوشياریو برای آن درک روحانی، چيزی بيشتر از 
بينش روحانی دريافت ميشوند و دانشجوی کتاب مقدس نيازمند طرز فکری پذيرنده از لحاظ 
روحانی، و  اشتياقی برای يافتن خدا است تا خود را به او تسليم کند.  درين صورت او می تواند از 

  بزرگترين کتابھا است دست يابد." مطالعه علمی خود فراتر رفته، به ميراث غنی تر اين کتاب که
  

.VI وش اين کتاب تفسيرر  
  ھای تفسيری شما تنظيم شده: رويهبه راه ھای ذيل برای کمک به  راھنمايی مطالعات برایتفسير  کتابِ        

را  » 3مرحله مطالعه شماره «الف.  طرح کلی مختصر تاريخی، معرف ھر کتاب است.  پس از آنکه 
  به اين اطالعات رجوع کنيد. انجام  داده ايد،

ب.   بينش ھای متنی در ابتدای ھر فصل قرار دارند.  اين به شما کمک ميکند  به بينيد واحد ادبی چه 
  ساختاری دارد.

ج.   در ابتدای ھر فصل يا ھر واحد ادبی عمده، تقسيم بندی پاراگراف ھا و عنوان ھای توصيفی آنھا از   
  اند: چند ترجمه جديد ارائه گرديده

  (UBS4)، ويراست تجديد نظر شده يونانی انجمن متحد کتاب مقدس.   متن 1

    (NASB) 1995، بروز آورده شده در سال ترجمه جديد  کتاب مقدس استاندارد آمريکايی .  2
  (NKJV) کتاب مقدس پادشاه جيمز ترجمه جديد.   3
   (NRSV) تجديد نظر شده استاندارد ترجمه جديد.   4

  (TEV) ترجمه انگليسی امروز   .5
  (JB) مقدس اورشليم کتاب.   6      

نشده اند.  آنھا بايد از روی چارچوب متن محقق شوند.  بوسيله مقايسه  الھامتقسيم بندی پاراگراف ھا 
چند ترجمه معاصرکه از تئوريھای متفاوت ترجمه و ديدگاه ھای مختلف علم الھی می باشند، می 

شده  تفکر نويسنده اصلی را تجزيه و تحليل کنيم.  ھر پاراگراف (بند) دارای توانيم ساختار گمان 
می گويند. اين تفکر يکی  »ايده محوری متن«يا  »جمله اصلی«يک حقيقت اعظم است که به آن 

کننده، راه تفسير صحيح تاريخی و دستوری می باشد.  شخص ھرگز نبايد تفسير يا موعظه يا 
ی کمتر از يک پاراگراف انجام دھد!  ھمچنين بياد داشته باشيد که ھر تدريس خود را بر پايه ا

تمام کتاب » طرح کلی«پاراگراف با پاراگراف ھای اطرافش مرتبط است.  به اين دليل است که 
بصورت پاراگراف بندی اينقدر مھم است.  ما بايد بتوانيم ترتيب و توالی منطقی مطلبی را که مورد 

  افته و اصلی است دريافت کنيم.  بحث نويسنده الھام ي
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[نويسنده کتاب] مطابق روش تفسيری آيه به آيه است.  با اين روش  »باب«د.  ترتيب يادداشت ھای 
مجبور می شويم از انديشه نويسنده اصلی پيروی کنيم.  يادداشت ھا از چند جنبه مختلف اطالعات 

  فراھم ميکنند: 
  .   چارچوب ادبی1
  .   بينش ھای تاريخی و فرھنگی 2
  .   اطالعات دستوری3
  .   مطالعات واژه ای4
  .   بخش ھای پارالل [مشابه] مربوطه5

(بروز آمده در  ترجمه استاندارد آمريکايی جديده.   در بعضی مقطع ھای کتاِب تفسير، متن درج شدۀ 
  بوسيله چند ترجمه معاصر ديگر تکميل خواھد شد: )1995

 متن«پيرو متن نسخه ھای خطی  مطابقکه  (NKJV) مقدس پادشاه جيمز ترجمه جديد کتاب.  1
  می باشد.» دريافتی

 ترجمه کتابمقدسِ  کلمهبه کلمه که بازنگری  (NRSV) ترجمه جديد تجديد نظر شده استاندارد.  2
  توسط شورای ملی کليسا ھا می باشد.    استاندارد تجديد نظر شده

  توسط انجمن کتب مقدسه آمريکا است. »معادِل پويا«که ترجمه  (TEV) امروزترجمه انگليسی    .3
کاتوليک   »معادِل پويا«ای انگليسی است بر مبناِی ترجمۀ  که ترجمه (JB) کتاب مقدس اورشليم   .4

   فرانسوی. 
در متن و.  برای کسانی که به زبان يونانی آشنا نيستند، مقايسه ترجمه ھای انگليسی به تشخيص مسائل 

  کمک ميکند:
  .   تفاوت ھا در متون خطی1
  .   معانی جانشين واژه ھا2
  .   متن ھا و ساختار مشکل دستوری3
  .   متن ھای دارای چند معنی4

اگر چه ترجمه ھای انگليسی نمی توانند اين مسائل را حل کنند، آنھا را برای مطالعه بيشتر و کامل 
  تر مورد نظر قرار می دھند. 

پايان ھر فصل سئواالت مربوطه برای گفتگو فراھم شده اند و درين سئواالت سعی شده است ز.  در 
  مسائل عمده تفسيری آن فصل مورد نظر قرار بگيرند.   

 



 

 

  
   



 

 

  

 

  
 

  

  

  س ــولــپ  ــۀامـن

 بـــه

  ن رومــيــا                     

    



 

 

 



 

1 

  ن1ر رومــيــا پـيـشـگـفـتـا
  

  ز ھـای سـر آغــا نـيـه بـيا
  

ترين کتاب پولس رسول درباره آموزه ھای مسيحيت می  ترين و منطقی  مند  الف.   کتاب روميان نظام
پيشامد يک بشمار ميرود.  » رويدادی«باشد. از آنجا که اوضاع روم برآن اثر داشته اند، نوشتار

. اما در ميان تمامی نوشته ھای پولس، اين کتاب بی طرفانه بنويسدپولس را برآن داشت اين نامه را 
ترين آنھاست، زيرا روش مواجھه پولس با مسئله (احتماال حسادت بين رھبران يھودی و غير  

  بود. ) بيان صريح انجيل و مفاھيم آن برای زندگی روزانه13: 15-1: 14يھودی، (م. ک. 
  ، بر روی زندگی کليسا در ھمه قرون تأثير بسزايی داشته است: »روميان « بيان پولس از انجيل در   ب.

  به مسيحيت گرويد. 14-13: 13» روميان « ميالدی با خواندن  386.    آگوستين قديس در 1
زيرا     در مورد نجات، دچار تحولی بزرگ گرديد »مارتين لوتر «ميالدی درک  1513در سال   .2

  )4: 2مقايسه نمود.  (م. ک. حبقوق  17: 1را با روميان  1: 31مزمور 
در  ھا» منونايت«از برابر گردھمايی » جان وسلی«ميالدی، يکروز که گذر  1738در سال   .3

را در باره پيشگفتار روميان که  »لوتر«لندن افتاده بود، به مسيحيت گرويد زيرا موعظه 
قرائت ميکردند شنيد، چون از قضا آن روز واعظی که قرار بوده صحبت کند پيدايش نشده 

  بود! 
، شناخت مسيحيت است.  اين نامه، زندگی و تعاليم مسيح را به صورت واقعيت » روميان« شناخت   ج.

کتاب "لوتر درباره آن چنين گفت:  ھای بنيادی برای تمامی قرون کليسا تشکل می دھد.  مارتين
   "اصلی در عھد جديد و کتابی که مطلقاً به انجيل پرداخته است!

  
  نــويــسـنــده

  
ديده ميشود.  توافق عمده بر اين است که  1: 1نويسنده يقيناً پولس بوده است.  سالم و تھنيت معمول او در 

پولس، ديد ضعيف چشم او بوده است.  بنابراين او عمالً  اين نامه را  ننوشته، بلکه از کاتبی  »خار در جسم«
  ).22: 16استفاده کرده است (م. ک.  »ترتيوس«بنام 

  
  تـاريـخ تـألـيـف

  

ميالدی است.  اين يکی از معدود کتابھای عھد جديد  58- 56تاريخ احتمالی تأليف کتاب روميان   الف.

به بعد، و  2: 20است که تاريخ آنرا ميتوان تقريباً به تدقيق مشخص کرد.  اينکار با مقايسه اعمال 
در اواخر سفر سوم  »قرنتس«به بعد ، انجام ميشود.  کتاب روميان احتماالً در شھر 17 :15روميان 

  از آنکه پولس از آنجا به اورشليم برود. بشارتی پولس نوشته شده، پيش 
   

با اقتباس ھای  »موری ھريس«و »اف. اف. بروس«ب.  گاه نگاری ممکنه نوشته ھای پولس مطابق 
  جزئی.
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   ارتباط با کتاب اعمال      محل تأليف      تاريخ             کتاب       
         2: 15 ؛ 28: 14      انطاکيه سوريه      48    غالطيان  .1
         قرنتس    50    تسالونيکيان 1 .2
         قرنتس    50    تسالونيکيان 2 .3
 20: 19        افسس    55    قرنتيان 1 .4
 2: 20      مکادونيه    56    قرنتيان  2 .5
 3: 20        قرنتس    57    روميان .6

  نامه ھا از زندان    .10-.7
    60اوايل دھه    کولسيان    
    روم    60اوايل دھه    افسسيان    

  60اوايل دھه      فليمون
  63-62اواخر    فيليپيان

  . سفر چھارم بشارتی13-.11
  مکادونيه  (يا ديرتر ولی 63    تيموتاوس 1    
  ميالدی) 64پيش از           

  افسس (؟)    63     تيطس    
 روم        تيموتاوس 2    

 
  دريافت کنندگان 

  
  روم  گذاشتند:در نامه ذکر شده است که مقصد آن  روم  می باشد.  ما نميدانيم چه کسانی بنياد کليسا را در 

بوده اند که در روز پنطيکاست از اورشليم ديدن ميکردند و ايمان  احتمال دارد تعدادی از کسانی   الف.
  ).10: 2آوردند و به شھر خود بازگشتند تا کليسا بنا کنند (م. ک. اعمال 

  
فرار کرده بودند (م.  ب.    احتمال دارد شاگردانی بوده اند که پس از مرگ استيفان از آزارھا در اورشليم

  ).4: 8ک. اعمال 
  

ج.     احتمال دارد کسانی بوده اند که در نتيجه سفرھای بشارتی پولس ايمان آورده، به روم رفته بودند.  
).  او در 21: 19پولس ھرگز به ديدار اين کليسا نرفته بود، اما مشتاق اينکار بود (م. ک. اعمال 

  )16روم  آنجا دوستان بسياری داشت (م. ک.
به اورشليم سفر کند سر راه اسپانيا از  »ھديه محبت«ظاھراً برنامه او اين بود پس از آنکه با 

)  پولس احساس ميکرد خدمت او در شرق مديترانه پايان 28: 15روم ديدن نمايد (م. ک. روميان 
که نامه پولس  ).  ظاھراً کسی28، 23-20: 15يافته است.  او بدنبال عرصه ھای جديد بود (م. ک. 

).  1: 16در يونان را به روم برد می تواند فيبی خادمه کليسا که به آنجا سفر ميکرده باشد (م. ک. 
چرا اين نامه که در قرن اول، در پس کوچه ھای قرنتس توسط يک خيمه دوز عبرانی نوشته شده، 

ی که مطلقاً به انجيل کتاب اصلی در عھد جديد و کتاب"اينقدر پر ارزش است؟  ماتين لوتر آنرا 
ذکر کرده است. اھميت اين کتاب درين واقعيت يافت ميشود که توصيف مشروحی " پرداخته است

است از انجيل توسط يک عالِم عبرانی مسيحی شده، بنام سولس ترسوسی که فراخوانده شده بود تا 
وياً ديده ميشوند، ولی رسول غير يھوديان باشد.  تأثير مسائل خاص محلی در اکثر نامه ھای پولس ق

  چنين نيست.  اين کتاب، ايمان يک رسول را با روشی نظام مند بيان کرده است. » روميان«در 
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   ای ھم ايمان مسيحی، توجه کرده بودی که اکثر واژه ھای تخصصی که امروزه  برای تعريف 

 ")تقديس" و"، خواندگیفرزند "، "برای کسی محسوب کردن"، "پارسا شمردن"بکار ميروند ( "ايمان"
است.  » غالطيان«از کتاب روميان برگرفته شده اند؟  اين کتاب از لحاظ علم الھی، بسط حقايق 

حال که با ھم در جستجوی اراده خدا برای زندگی ھای امروز خود می باشيم، دعا کنيد خدا اين 
  نامۀ عالی و شگفت انگيز را برای شما روشن سازد!

  
  مــقــصــود

  
تقاضای کمک برای سفر بشارتی اش به اسپانيا.  پولس معتقد بود کار رسالت او در شرق مديترانه     الف.

  )28، 23-20: 15پايان يافته است (م. ک. 
    

ب.    رسيدگی به مسئله در کليسای روم بين ايمان داراِن يھودی وغير يھودی. احتماال اين نتيجه ی بيرون 
روم و بازگشت بعدی آنان بود. در آن زمان رھبران غير يھودِی رانده شدن تمامی يھوديان از 

  مسيحی، جانشين رھبران يھودِی مسيحی شده بودند.
    

ج.     برای معرفی خود به کليسای روم.  در اورشليم مخالفت شديدی نسبت به پولس از طرف يھوديانی 
)، 15اورشليم در اعمال  وجود داشت که خلوص نيت داشتند و به مسيحيت گرويده بودند (شورای

) و از طرف 13- 10، 3قرنتيان  2نيز از طرف يھوديان غير صميمی (يھودی گراھا درغالطيان و 
غير يھوديان (کولسيان، افسسيان) که سعی ميکردند پيام انجيل را با تئوری ھا يا فلسفه ھای مورد 

  عالقه خود بياميزند (مثالً گنوستيسيزم). 
  

خطر ناکی است و دارد با بی پروايی به تعليمات عيسی » نو آور «ه پولس شده بود که او ادعايی علي  د.    
اضافه ميکند.  کتاب روميان راھی برای او بود تا با استفاده از عھد عتيق و تعليمات عيسی 

  (اناجيل) ثابت کند انجيل او صحيح است و بدينوسيله از خود بطور نظام مند دفاع کند. 
  

  مختصرطرح کلی 
  

  )17-1: 1الف.   پيشگفتار (
  ) 7-1: 1.    سالم ھای آغاِز نامه (1

  )5-1نويسنده (    1.1         
  الف) 7-6مقصِد نامه (    2.1         
  ب) 7درود (    3.1         

  )15-8: 1.    مناسبت (2
  )17-16: 1.    مضمون (3
  

  )20: 3-18: 1احتياج به پارسايی الھی (   ب.  
  )32-18: 1انحطاط دنيای بی ايمانان (.    1
  )16-1: 2غير ايماندار (» معلمين اخالق«.    ريا کاری يھوديان يا 2
  )8: 3-17: 2.    داوری  يھوديان (3  

  )20-9: 3.    محکوميت ھمگان (4
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  )39: 8-21: 3ج.    پارسايی الھی چيست (
  )31-21: 3.    پارسايی تنھا بوسيله ايمان (1
  )25-1: 4پارسايی: وعده خدا ( .    پايه 2

  )5-1: 4وضعيت صحيح  ابراھيم (    1.2
  )8-6: 4داود (    2.2
  )12-9: 4ارتباط ابراھيم با ختنه (    3.2
  )25-13: 4وعده خدا به ابراھيم (    4.2

  )21-1: 5( .    دستيابی به پارسايی3
  )5-1 :5( ادی بی نظير(احساسی): محبت به کسی که استحقاق ندارد، ش جنبه ذھنی   1.3
  )11-6: 5پايه عقالنی:  محبت شگفت انگيز خدا (   2.3
  مسيح [نمونه ای ازمسيح در عھد عتيق]: گناه آدم، راه چاره خدا » نمونه شناسیِ «آدم/    3.3

  )5 :12 -21(  
  )25: 7-1: 6.    پارسايی الھی بايد پارسايی شخصی را نتيجه دھد (4

  )14-1: 6( نجات يافته از گناه   1.4
  )2-1: 6يک اعتراض گمان شده (   1.1.4
  )14- 3: 6معنای تعميد (   2.1.4

  )23-15: 6بنده شيطان يا بنده خدا:  انتخاب شما (   2.4
  )6-1: 7درقيد تعھد شريعت بودِن انسان (   3.4
  )14-7: 7شريعت نيکو است اما گناه مانع نيکويی ميگردد (   4.4
  )25-15: 7بد در دل ايماندار (جدال ابدی نيک و    5.4

  )39-1: 8.    نتايج قابل مشاھده پارسايی الھی (5
  ) 17- 1: 8زندگی در روح القدس (   1.5
  )25-18: 8فديه دادن خلقت (   2.5
  )30-26: 8کمک ھميشگی روح القدس (   3.5
  )39-31: 8( »پارسا شمرده شدن توسط ايمان«پيروزی قضايی    4.5

  )32: 11-1: 9ی تمامی بشر (ھدف الھی برا  د.
  )33-1: 9.     گزينش اسرائيل (1

  )13-1: 9وارثان حقيقی ايمان (   1.1
  )26-14: 9حاکميت خدا(   2.1
  ) 33-27: 9نقشه جھانی خدا شامل غير يھوديان ميگردد (   3.1

  )21- 1: 10.    نجات اسرائيل (2
  )13-1: 10پارسايی خدا در مقابل پارسايی آدميان (   1.2
فراخوانی برای بشارت  –رحم و شفقت خدا الزم ميسازد افراد پيام او را برسانند   2.2

  )18- 1: 10جھانی (
  ) 21- 19: 10ادامه بی ايمانی اسرائيل نسبت به مسيح (   2.3

  )36-1: 11.    قصور اسرائيل (3
  )10-1: 11باقيماندگان يھود (   1.3
  )24- 11: 11غيرت يھود (   2.3
  )32-25: 11نابينايی موقت اسرائيل (   3.3
  )36-33: 11ابراز پر شور شکر گذاری پولس (    4.3
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  )  13: 15- 1: 12( »پارسايی الھی «ه.     نتيجه ھديه 
  )2-1: 12و تخصيص ( .    فراخوانی به تقديس1
  )8-3: 12.    استفاده از عطايا (2
  )21-9: 12.    روابط ايمانداران با ايمانداران ديگر (3
  )7-1: 13.    روابط با دولت (4
  )10-8: 13.    روابط با ھمسايگان (5
  )14- 11: 13.    روابط با خداوند ما (6
  )12-1: 14.    روابط با ساير اعضای کليسا (7
  )23-13: 12.    اثر ما بر ديگران (8
  )13-1: 15.    روابط در شبيه مسيح بودن (9

  
  )33-14: 15و.     در خاتمه (

  )29-14: 15.    برنامه ھای شخصی پولس (1
  )33-30: 15.    تقاضاھای دعا (2

  
  ) 27-1: 16ز.    تذکرات آخر (

  ) 24-1: 16.    سالمھا (1
  )27- 25: 16در اختتام (  .    دعای برکت2

  
   رجوع کنيد) ix(به صفحه  لـعــه  دوره اول مـطــا

  
مطالعات ميباشد، به اين معنا که شما مسئول تفسير خود از کتاب مقدس  راھنمايیتفسير برای اين کتاِب 

ھستيد.  ھر يک از ما بايد در روشنايی که يافته ايم، قدم برداريم.  شما و کتاب مقدس  و روح القدس، در تفسير 
  اولويت داريد.  نبايد از اين حق خود صرفنظر کرده، آنرا به مفسر واگذار نماييد.

  
در کتاب مقدس را در يک نشست بخوانيد. مضمون محوری کل کتاب را با کلمات خود سراسر کتاب 

  بنويسيد.  
  

 مضمون کل کتاب   .1
  

 نوع متن (ژانر/ گونه ادبی)    .2
  

   رجوع کنيد) x (به صفحه لـعــه  دوره دوم مـطــا
 

خود از کتاب مقدس  مطالعات ميباشد، به اين معنا که شما مسئول تفسير راھنمايیتفسير برای اين کتاِب 
ھستيد. ھر يک از ما بايد در روشنايی که يافته ايم قدم برداريم. شما و کتاب مقدس  و روح القدس، در تفسير 

  اولويت داريد.  نبايد از اين حق خود صرفنظر کرده، آنرا به مفسر واگذار نماييد.
  

موضوع ھای اصلی را بصورت برای بار دوم در يک نشست بخوانيد.  را کتاب مقدس  در سراسر کتاب
  جمله بيان کنيد.   کطرح کلی در بياوريد و موضوع را در ي
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  موضوع اولين واحد ادبی  .1

  موضوع دومين واحد ادبی .2

  موضوع سومين واحد ادبی .3

  موضوع چھارمين واحد ادبی .4

 و غيره.   .5
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1رومــيـــان   
 تـــرجــمــه ھــای جــديــد*تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در 

UBS4 NKJV  NRSV TEV JB 
  

  سالم اول نامه
  

  درودھا، سالم ھای اول نامه
  

  سالم اول نامه
  

  سالم اول نامه
  

  خطاب

  
1 :1 -7  1 :1 -7  1 :1 - 6   1 :1  

  
1 :1  - 2  

      1 :2 - 6  
  

  

  
      1 :3 -7  

  

  
  الف 7: 1 الف 7: 1  

 
  

  
  ب 7: 1 ب 7: 1  

 
  

  
  برای ديدناشتياق پولس 

  روم
  

  
  اشتياق برای ديدن روم

  

  
  شکر گذاری

  
  دعای شکر گذاری

  
  شکر گذاری و دعا

  

1 :8 – 15  1 :8 – 15  1 :8 – 15  1 :8 – 12  
  

1 :8  - 15  

  

  
  

  1 :13 - 15  
  

  

پارسايان بوسيله ايمان زندگی   قدرت انجيل
  ميکنند

  

  مضمون اظھار شده  قدرت انجيل  مضمون نامه

1 :16 - 17  1 :16 - 17  1 :16 - 17  1 :16 - 17  1 :16 - 17  
  

  غضب خدا بر بی دينان  تقصير آدميان  داوری خدا نسبت به گناه  غضب خدا بر نادرستی  تقصير انسانھا
  

1 :18 – 23  1 :18 – 32  1 :18 - 23  1 :18 -23  1 :18 -25  
  

1 :24 - 32    1 :24 - 25  1 :24 - 25  
  

  

  
  1 :26 - 27  1 :26 - 27  1 :26 - 27  

  

  
  1 :28 - 32  1 :28 - 32  1 :28  - 32  

_______________________  
زی باب *اگرچه تقسيمات پاراگراف ھا وحی نشده اند، اما آنھا کليد درک و پايبندی به مقصود نويسنده اصلی می باشند.  ھريک از  ترجمه ھای امرو         

انديشه محوری دارد.  ھر ترجمه مختلف، آن عنوان را بطريق خاص خود خالصه اول را تقسيم و خالصه کرده اند.  ھر پاراگراف يک عنوان، واقعيت يا 
  ميکند.  در حاليکه متن را ميخوانيد، از خود بپرسيد کدام ترجمه با درک شما از موضوع و تقسيمات آيه ھا ھماھنگ است.

آنرا مشخص کنيد.  آن موقع درک خود را با ترجمه ھای  در ھر فصل، ابتدا بايد کتاب مقدس را بخوانيد و سعی کنيد موضوع ھا (پاراگراف ھا) ی  
ً درک کرد.  تنھا  امروزی مقايسه نماييد.  تنھا با درک مقصود نويسنده اصلی از طريق پيگيری منطق و طرز بيان اوست که می توان کتاب مقدس را حقيقتا

تغيير دھند يا در آن تصرف کنند.  خوانندگان کتاب مقدس مسئوليت دارند حقيقت الھام خوانندگان به ھيچوجه حق ندارند پيام را  –نويسنده اصلی الھام يافته است 
 شده را برای  زمان خود بکار گرفته، در زندگی خود آنرا عملی سازند.   

 
  توجه داشته باشيد تمامی کلمات تخصصی و مخففات  در ضميمه ھای يک ، دو ، و سه توضيح کامل داده شده اند.
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  )xمطالعه (رجوع شود به صفحه  دوره سوم
  پايبندی به مقصود نويسنده اصلی در سطح پاراگراف 

  
مطالعات می باشد، به اين معنا که شما مسئول تفسير خود از کتاب  راھنمايیاين کتاِب تفسير برای   

قدس، و مقدس می باشيد.  ھر يک از ما بايد در پرتو نوری که در برابر ماست قدم بر داريم.  شما، کتاب م
  اين حق را نبايد به يک مفسر واگذار کنيد. روح القدس در تفسير اولويت داريد.  

  
باب را در يک نشست بخوانيد.  موضوع ھای اصلی را مشخص نماييد.  تقسيمات موضوع ھای خود را   

ويسنده اصلی می باشند، با پنج ترجمه جديد مقايسه نماييد.  پاراگراف بندی ھا الھام نشده اند، اما کليد فھم مقصود ن
  که کار اصلی در تفسير است.  ھر پاراگراف يک موضوع و فقط يک موضوع دارد.

  
    .  پاراگراف اول     1

  .  پاراگراف دوم2

  .  پاراگراف سوم3

  . غيره4

  بينش ھا در چارچوب متن
  

نامه ھای پولس، طوالنی پيشگفتار نامه را تشکيل ميدھند.  اين پيشگفتار از بين تمامی  7- 1الف.   آيات 
ترين است.  پولس ميخواست به کليسايی که شخصاً او را نمی شناختند و احتماالً  گفته ھای  

  منفی در مورد او شنيده بودند، خود و الھيات خود را معرفی کند.
  

دعای آغازين شکر گذاری است. اين بطور عموم  روش معموِل نامه ھای يونانی  و  12-8ب.     آيات 
  بخصوص نوشته ھای پولس بود.

  
  مضمون ( تم)  کتاب را بازگو می کنند. 17-16ج.      آيات   

  
اولين واحد ادبی و اولين نکته انجيل پولس را تشکـل می دھند؛  تمامی انسان   20: 3تا  18د.      آيات 

  ).3ھا گناه کرده اند و نياز به نجات دارند (م. ک. پيدايش 
  اخالقيات .   بی دينان بدون1  
  .   بی دينان پيرو اخالقيات2  
  .   يھوديان3  

  
می باشد (جای تعجب است که معملين مذھبی  3بازتاب پيدايش باب   20: 3 -18: 1ه.      روميان 

پيدايش).  بشريت برای   6يھود درمورد منشاء گناه، به اين متن توجھی ندارند بلکه به باب 
).  اما انسان کسب 27- 26: 1مشارکت با خدا و به شباھت خود خدا آفريده شد (م. ک. پيدايش 
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نايی و وعدۀ بدست آوردن اقتدار و برتری و تفوق را انتخاب کرد.  در واقع، انسان ھا بجای دا
  بی خدايی)! خدا، خود را انتخاب کردند (انسانگرايی ھمراه با 

خدا اين بحران را خود اجازه داد، يا حتی احتماال خود بوجود آورد.  شبيه به خدا بودن يعنی         
دن از لحاظ اخالقی، آزادی عمل داشتن ھمراه با عواقب آن.  خدا انسان مسئول بودن، جوابگو بو

ھا را بر پايه گزينه خود و نيزبر پايه گزينه آنھا، تفکيک ميکند (رابطه معاھده ای)!  خدا به آنھا 
اجازه ميدھد نفِس خود را با تمام عواقب و عوارض آن انتخاب کنند.  اين امر خدا را بشدت 

) اما انسان ھا عاملين آزاد اخالقی ھستند، با تمامی حق 7 -5: 6د (م. ک. پيدا اندوھگين می ساز
و حقوق و مسئوليت ھايی که اين موضوع به ھمراه دارد. عبارت مکرر "خدا آنھا را واگذاشت" 

) پذيرش آن آزادی است، نه طرد عمدی از طرف خدا.  گزينه خدا اين 28، 26، 24: 1(م. ک. 
  )13 -11، 7- 5: 6؛ 22: 3که خدا قصد داشت! (م. ک.  پيدا  نيستنيايی نبود.  دنيای ما، د

  

ديده ميشود. اين اولين "خبر خوش"  31- 21: 3از لحاظ علم الھی در  20 :3 - 18: 1خالصه   و.
تمامی بشر گناه کرده اند و محتاج بخشش خدا می باشند؛ خدا از روی فيض خود  -انجيل است 

  زديک (منظور: تجربه باغ عدن را) فراھم ميسازد.   راه تجديد دوستی و مشارکت ن

    

درين اولين واحد ادبِی ارائه پولس از انجيل، جالب توجه است که بشريت سقوط کرده مسئول   ز.
سرپيچی و گناه خود شناخته می شود، بدون اينکه ھيچ رجوعی به شيطان يا ارواح خبيث شده 

اما  -پيدايش را منعکس ميکند  3، يقيناً الھياِت باب )  اين قسمت20: 3 -18: 1باشد (م. ک. روم 
بدون وسوسه کننده شخصی.  خدا به انسان ھای سقوط کرده اجازه نمی دھد بار ديگر تقصير را 

) بگذارند.  انسانھا به 12: 3)  يا خود خدا (م. ک.  پيدا 13: 3به عھده شيطان (م. ک.   پيدا 
).   آنھا دارای حق و اختيار و 6: 9؛ 3، 1: 5؛ 26: 1يدا شباھت خدا آفريده شده اند (م. ک.  پ

تعھد برای انتخاب می باشند.  افراد در مورد انتخاب ھايی که می کنند مسئول شناخته می شوند 
  ). 23: 3ھم شراکتاً با آدم و ھم فرداً در گناه شخصی (م. ک.   -

  

 مـطــالــعــه کــلـمـات و عـبــارات

  

  6 -1: 1 آمده)(بروز   NASB متن
  لت فـراخوانده شده و برای انجيل خدا جدا نموده شده است،   پولس، غالم عيسی مسيح که به رسـا 1

در باره پسر او،  که از  3آن انجيلی که خدا از پيش به واسـطه پيامبران خود در کتب مقدس وعده داد،  2
بر طبق   - دگان، پسر خدا با قدرت اعالم گرديد که با رستاخيز از مر 4لحاظ جسم از ُصلب داوود  بدنيا آمد، 

که بواسطه وی فيض و رسالت را يافته ايم تا بخاطر نام او سبب  5روح قدوسيت، عيسی مسيح خداوند ما، 
که از ميان ايشان شمـا نيز فـرا خوانده شـدگان عيسی   6گرديم،  اطاعت ايمان در ميان ھمه غير يھوديان 

  مسـيح ھسـتيـد؛

  
اکثر يھوديان زمان پولس دو اسم کوچک  داشتند، يکی يھودی و يکی رومی (م. ک. اعمال   ":پولس"  1: 1

).  نام يھودی پولس، سولس [شاؤل] بود. او، ھمانند پادشاه باستانی اسرائيل، از طايفه بنيامين بود (م.ک.  9: 13
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اين   بود. "کوچک"به معنای  (Paulos)).  نام رومی او به شکل يونانی، پولس 5: 3؛ فيليپيان 1: 11روم 
   اشاره ای به يکی ازحاالت ذيل بود:

  
که جزو کتب مقدسه نبوده، در فصلی در باره  »اعمال پولس«در کتابی از قرن دوم ميالدی بنام  .1

 اشاره ای به  قامت  فيزيکی او شده است " پولس و تِکال"تسالونيکيه بنام 
مقدسين کمترين بشمار ميآورد، زيرا در ابتدا کليسا را مورد نظر شخصی او که خود را در ميان  .2

 )15: 1تيمو  1؛ 8: 3؛ افس  9: 15قرن  1آزار قرار داده بود (م. ک. 
 نامی بوده که والدينش ھنگام تولد بر او نھاده بودند .3

  بھتر از بقيه  بنظر می رسد.  3گزينه شماره 
  
 "در ترجمه ھای "   غـــــــال مNKJV  ،NRSV ،TEV  وJB   خدمت گـذار" آمده است.  اين مفھوم  يا" 

) عنوان احترام آميزی با نقل از عھد عتيق بوده است 2يا ( آمده  بعنوان خداوند در تضاد  با عيسی مسيح  (1)
: 42؛ و داود در مزمور (عنوان)، و اشعيا 29: 24؛ يوشع در يوش 1: 1و يوش  7: 12(م. ک. موسی در اعد 

  ).13 :52؛ 19، 1
  
 "7: 3؛ افس 15: 1؛ غال 15: 9اين گزينه خدا بود، نه او (م. ک. اعما ":  لت فـراخوانده شده به رسـا  .(

پولس دارد صالحيت ھا و اقتدار روحانی خود را به اين کليسا که ھرگز مالقاتشان نکرده بود اظھار و اعالم 
اعالم  1:  1، تيطس 1: 1تيمو  1؛ 1: 1، کولس 1: 1؛ غال  1: 1قرن  2؛ 1: 1ميدارد (ھمانطور که در ا قرن 

  . 6: 1کرده است).   رجوع کنيد به عـنـــوان خـــاص: فــراخــوانــده شــده  در 
  »فرستاده بعنوان نماينده رسمی«در دواير يھودی فلسطينی قرن اول ميالدی به معنای  »رسول«کلمه   

)  در باره دوازده 1: ().  در عھد جديد اين کلمه  به دو معنی استفاده می شد9 -7:  17توا  2بوده است (م. ک. 
: 12قرن  1) درباره يک عطای روحانی که ھنوز ھم در کليسا ادامه دارد (م.ک. 2حواری خاص و پولس؛ و (

 ). 11: 4؛  افس 29 -28
 

  (APOSTELLŌ)عنوان خاص:  فرستادن 
  

اين واژه در الھيات می باشد.  ) apostellō(به عبارت ديگر  "فرستادن  "اين يک کلمه متعارف يونانی برای 
 چند مورد استفاده دارد.  

معلمين مذھبی يھود اينرا به کسی می گفتند که بعنوان نماينده رسمی شخص ديگری فرا خوانده شده    الف.      
 ).20: 5قرن  2در فارسی است (م. ک. " سفير"و فرستاده شده بود، که تقريباً مشابه معنای 

ب.    اناجيل اغلب از ين کلمه در مورد عيسی که فرستادۀ پدر است، استفاده ميکنند.  در يوحنا اين کلمه       
؛ مرقس 24: 15؛ 40: 10بطور ضمنی معنايی در ارتباط با ماشيح را بخود ميگيرد (م. ک. متی 

و  39و 38و 29: 6؛ 38و 37و 36و 30و 24: 5؛ 34: 4و بخصوص يوحنا  48: 9؛ لوقا  37: 9
).  آن 21: 20؛ 25و  23و  21و 18و 8و 3: 17؛ 42: 11؛ 36: 10؛ 42: 8؛ 29: 7؛ 57و 40

  )    21: 20؛ 18: 17در مورد عيسی استفاده شده است که ايمانداران را می فرستد (م. ک. يوحنا 
  ج.      عھد جديد آنرا  برای حواريون استفاده ميکرد     

  )22 -21: 1؛ اعمال 13: 6دوازده حواری  (م. ک.  لوقا .    گروه اوليه و اصلی 1  
  .    گروه خاص ياری دھندگان و ھمکاران  رسوالن 2  

    )14، 4: 14برنابا (م. ک. اعمال     1.2  
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 )7: 16يونيا، م. ک. روم ، KJVاندرونيکوس و يونياس (    2.2    
  )9-6: 4اَپولُس (م. ک. ا قرن   3.2    

 )19: 1خداوند (م. ک. غال يعقوب برادر   4.2    
 )6: 2تسا  1سيلوانوس و تيموتاؤس (م. ک.   5.2    
 )23: 8قرن  2احتماالً  تيطس (  6.2    
 )25: 2احتماالً  اِپافروديتوس (م. ک. فيل   7.2    

  )11: 4؛ افس  29-28: 12قرن  1ھديه ای مداوم در کليسا (م. ک.   .   3    
پولس از اين لقب در اکثر نامه ھايش برای خود استفاده ميکند تا نشان دھد اقتدار او به عنوان   د.        

: 1؛ افس 1: 1؛ غال 1: 1قرن  2؛ 1: 1قرن  1؛  1: 1نماينده مسيح از طرف خداست.( م. ک. روم 
  ). 1: 1؛ تيطس 1: 1تيمو  2؛ 1: 1تيمو  1؛ 1: 1؛ کولس 1

  
  
 " می باشد که ضمناً داللت ميکرد خدا درگذشته  »وجه وصـفی مجھـول کامـل« اين عبارت : " جدا نموده شده

ادامه يافته بود. احتماالً  "در حالِت موجود بودن" ) و اين 15: 1و غال  5: 1ارميا  م. ک.( او را جدا ساخته بود
يھودی اختصاص  »گرايی قانون«بوده است. فريسيان برای  آرامیزبان  در "فريسی"از کلمه  ديگر برداشتیاين 

راه دمشق) اما اکنون او برای  در برخوردش با عيسی ] قبل از5: 3(ھمچنين پولس [فيليپيان  داده شده بودند
  انجيل جدا شده بود [اختصاص داده شده بود]. 

 1 ؛6: 19مرتبط است (خروج  "جدا شده برای استفاده خدا"در عبری به معنی  "مقدس"اين عبارت با کلمه 
  را داشتند.   (hagios)"مقدس"يکايک ھمان ريشه يونانی  "جدا شده"و  "تقديس" ، "قديس").  کلمات 5: 2 پطر

  
  "حرف اضافه« : "  بــرای انجـيــل خـــدا   «eis    پولس  "خوانده شدن") نشانگر ھدف از 5در اين متن (و آيه

  ج) است.  1(آيه  "جدا نموده شده"ب) و  1(آيه 
) آمده است.  اين واژه ای شد که angellos( "پيام") و eu( "نيکو"انجيل واژه ای مرکب است و از 

) ، و آن 32-22: 36؛ حز 34-31: 31تعاليم مکشوف شده در پيمان جديد را توصيف ميکرد (م. ک. ارميا 
  ).   4-3ماشيح موعود خداست (م. ک. آيات 

 1؛ 9، 8، 2: 2تسا  1؛ 7: 11قرن  2؛ 14: 1؛ مرقس 16: 15اين انجيل خداست، نه انجيل پولس (م. ک.       
).  پولس نو آوری نمی کرد يا از لحاظ فرھنگی وفق نمی داد، بلکه حقيقتی را که دريافت کرده بود 17: 4پطر 

  ). 25-18: 1قرن  1اعالم ميداشت (م. ک. 
  

غير معينی  گذشتهفعل [يونانی] «دراينجا  "واسـطه پيامبران خود در کتب مقدس وعده داداز پيش به " 2: 1
انجيل امری نبود که بعد از ». است با فاعل و مفعول واحد (فعل ظاھراً مجھول و معناً معلوم) در وجه اخباری

: 3او بود (م. ک. پيدا برنامه ريزی و شروع کارھا به ذھن خدا خطور کرده باشد، بلکه نقشه ازلی و ھدفمند 
). موعظه ھای 2: 1؛ تيطس 28: 4؛ 18: 3؛ 23: 2، اعما 22: 2؛ لوقا 45: 10؛ مر118؛ مز53، اش 15

  ) عيسی را  بعنوان تحقق وعده ھا و نبوت ھای عھد عتيق ارائه ميکنند. kerygmaاوليه در اعمال رسوالن (
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    نخستيندرکليسای [موعظه ھای اعالم کننده حقايق ايمان]   KERYGMA  عنوان خاص:

  
؛ 30: 2با آمدن عيسی ماشيح وعده ھايی که خدا درعھد عتيق داده بود اکنون عملی گشته اند (اعمال   . 1  

؛ 12-10: 1پطر  1؛ 2-1: 1؛ عبر 16: 3تيمو 1؛ 4- 2: 1؛ روم 22، 7-6: 26؛ 43: 10؛ 24، 19: 3
  ).19-18: 1پطر  2

 ).38: 10د (اعمال خدا عيسی را بعنوان ماشيح در زمان تعميدش مسح کر  .2  
  )37: 10عيسی پس از تعميد خود، خدمتش را در جليل شروع نمود (اعما   .3  
؛ 45: 10مشخصه خدمت او کارھای نيک و انجام اعمال پرقدرت بوسيله اقتدار خدا بود (مرقس   .4  

 ).38: 10؛ 22: 2اعمال
، 15-13: 3؛ 23: 2اعمال ؛ 16: 3؛ يوحنا 45: 10ماشيح طبق منظور خدا مصلوب گرديد (مرقس   .5  

  1؛ 3: 1؛ عبر 4: 1؛ غال 3: 15؛ 18-17: 1قرن  1؛ 34: 8؛ روم 23: 26؛ 39: 10؛ 11: 4؛  18
  ).10: 4يوحنا  1؛ 18: 3؛19، 2: 1پطرس 

  ؛26، 15: 3؛ 32- 31، 24: 2او از مردگان برخيزانيده شد و به شاگردان خود ظاھر گرديد (اعمال    .6  
  ؛10: 1تسا  1به بعد؛  12، 7-4: 15قرن  1؛ 9: 10؛ 34: 8؛ روم 23: 26؛ 31: 17؛ 40-41: 10     
  ). 18،21: 3؛ 2: 1پطرس  1؛ 16: 3تيمو  1    
: 3؛ 36-33، 29-25: 2عيسی بوسيله خدا تعالی داده شد و نام "خداوند" به او تعلق گرفت (اعمال   .7  

  ). 22: 3پطرس  1؛ 3: 1؛ عبر 16: 3تيمو  1؛ 9: 10؛ 34: 8؛ روم 36: 10؛ 13
  ؛39-38، 18-14: 2؛ 8: 1او روح القدس را اعطا کرد تا جامعه نوين خدا را متشکل سازد (اعمال   .8  
  ).12: 1پطر  1؛ 47- 44: 10    

- 20: 3او باز خواھد آمد تا قضاوت نمايد و ھمه چيز را اعاده کرده، به حال اوليه برگرداند (اعمال   .9   
  ). 10: 1تسا  1؛ 28-20: 15قرن  1؛ 31: 17؛ 42: 10؛ 21

، 43: 10؛ 19: 3؛ 21،38: 2ھمه کسانی که پيام را می شنوند بايد توبه کنند و تعميد بيايند (اعمال   .10  
 ).21: 3پطرس 1، 9: 10؛ 17: 1؛ روم 20: 26؛ 30: 17؛ 47-48

اين طرح کلی از اصول، نقش پيام اساسی را داشت که کليسای اوليه اعالم ميداشت، اگر چه ممکن است   
نويسندگان مختلِف عھد جديد قسمتی از آنرا ذکر نکرده باشند، يا برخی نکات خاص ديگری را در موعظه ھای 

ابقت نزديک دارد. مرقس مط kerygmaخود تأکيد می نمودند.  سراسر انجيل مرقس با بينش پطرس رسول از 
مطابق عرف مسيحيت، اينگونه نظاره می شود که موعظه ھای پطرس در روم را تنظيم نموده، بصورت 

  انجيل نوشتاری قلم زده است.  متی و لوقا، ھر دو، از ساختار اساسی مرقس پيروی کرده اند.   

  
  

يعنی عيسی ناصری که زادۀ باکره ای يک فرد است،  ،»خبر خوش«پيام محوری ":  در باره پسر او"  3: 1
؛ ھو 14: 7سمو  2، "پسر" خوانده ميشدند (م.ک. "ماشيح"و  "پادشاه"و  "ملت"مريم نام بود.  در عھد عتيق، 

 ).15: 2؛ متی 7: 2؛ مز 1: 11

در عھد عتيق خدا توسط خادمين و پيامبران سخن ميگفت.  عيسی خادم خدا نبود بلکه عضو خانواده بود 
مسيح «).  جای تعجب است که پولس تنھا درين قسمت کتاب بر روی 28: 7؛ 8: 5؛ 6: 3؛ 2-1: 1عبر(م.ک. 
  الھياِت نظام منِد کامل نيست.  »روميان « [مطالعه الھياتی ذات عيسی] تمرکز ميدھد.  »پژوھی
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  عنوان خاص:  پـســــر خـــــدا
و يقيناً الوھيت را بطور ضمنی می رساند.  اين  برای عيسی می باشد» عھد جديد«اين يکی از القاب اعظم 
» عھد جديد«خطاب شده، شامل می بود. در  "پدر"و خدا را که  " پسر من"يا  "پسر"عبارت عيسی را به عنوان 

که عيسی بخود اطالق مينمايد، مطابق " پسر انسان"مرتبه ذکر شده  است.  حتی لقب  124اين عبارت بيش از 
  نی ضمنی الوھيت  دارد. مع  14-13: 7دانيال 

  می توانست به چھار گروه خاص اطالق شود: "پسر"در عھد عتيق، لقب 
  )1: 2؛  6: 1؛ ايوب  2: 6، م. ک. پيدا »اســـم جـمــع«.   فرشتگان (معموال به صورت 1
  )27-26: 89؛  7: 2؛ مز 14: 7سمو  2.   پادشاه اسرائيل (م. ک. 2
  )10: 2؛ مال 1: 11؛ ھو 1: 14؛ تث  23-22: 4.ک.  خروج .   ملت اسرائيل در تماميت (م3
 )6: 82.   داوران اسرائيلی (م.ک. مز 4

  

و    7سموئيل  2ھر دو به  " پسر خدا"و  "پسر داوود"کاربرد دوم است که با عيسی پيوند دارد.  ازين طريق 
ھرگز بطور اخص در مورد مـاشـيــح بکار نرفته  "پـسـر خـدا"مرتبط می شوند.  درعھد عتيق  89و  2مزمور 

اسـرائيــل. لکن در طومار ھای  "مـقــامـات مسـح شـده" و يکی از است، مگر بعنوان پـادشـاِه روِز آخـرت
بـحـرالـمـيـت اين لقب با اشاره بر مـاشـيـح بسيار ديده می شود است (رجوع ھای بخصوص را در 

Dictionary of Jesus and the Gospels  ، مالحظه نماييد). ھمچنين  در دو  770صفحه
[مکاشفه پـيـشـگـويـانـه] يھودی که در زمان مابين عھد عتيق و عھد جديد نوشته شده اند،  »آپـوکالـيـپـتـيـکی«اثر

و  9: 14؛ 52و 37و 32: 13؛  Esdras [7 :28اسدراس [ 2لقبی است در باره ماشـيـح (م.ک. " پـســر خــدا"
  ).Enoch [105 :2نوخ [خ 1

  پيش زمينه عھد جديد آنرا در رجوع به عيسی، بطرز بھينه می توان در چند مقوله خالصه نمود:  
  ) 18 -1: 1.   تقدم وجود و ازليت او (م.ک. يوحنا 1
  )35- 31: 1؛ لوقا 23: 1.   تولد بی ھمتای او (از باکره) (م. ک. متی 2
  .  ندای خدا از آسمان، پادشاه ملوکانه در  22: 3؛ لوقا 11: 1؛ مرقس 17: 3تعميد او (م.ک. متی   .  3  
  ، وحدت می دھد). 53را با خادم رنجبر در اشعيا  2مزمور     
. او وسوسه ميگردد 13-1: 4؛ لوقا 12،13: 1؛ مرقس 11-1: 4.   وسوسه او توسط شيطان (م. ک. متی 4     

  راه ھای ديگری بجزصليب عملی سازد.)   از آنرا ترديد کند يا حداقل ھدف از» دِی خودمقام فرزن« تا به
  .   تأييد او از طرف معترفيِن غير قابل پذيرش5

  )12 -11: 3؛ مرقس 37- 31: 4؛ لوقا 25 -23: 1ديو ھا (م. ک. مرقس     1.5      
  )7: 19؛ يوحنا 61: 14؛ مرقس 43: 27بی ايمانان (م. ک. متی     2.5      

  .    تأييد او بوسيله شاگردان او6
   16: 16؛ 33: 14متی    1.6      
  27: 11؛  69: 6؛  49، 34: 1يوحنا    2.6  

  .   تأييد شخصی او7
  27-25: 11متی     1.7      
  36: 10يوحنا     2.7      

  »پدر«بعنوان » خدا«استفاده او از استعاره مربوط به روابط خانوادگی، .    8
  برای خدا "اَبّا  "استفاده او از     1.8      
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  36: 14)   مرقس 1               
  15: 8)   روميان 2               

  6: 4)   غالطيان 3               
  رای توصيف رابطه او با الوھيتب (patēr)استفاده پياپی او از پدر     2.8      

  
در خالصه، عنوان "پسر خدا" برای کسانيکه از عھد عتيق و وعده ھا و مقوله ھای آن آگاه بودند به لحاظ 
علم الھی معنای بسيار پراھميتی داشت، اما نويسندگان عھد جديد از استفاده آن در برابر غير يھوديان احتياط 

زمينه مشرک داشتند و به "خدايانی" معتقد بوده اند که با زنان رابطه پيدا می کردند زيرا غير يھوديان پيش 
  کرده و فرزندانی چون "تايتان ھا" [انسان ھای عظيم الجثه] يا "غولھا" توليد می کرده اند. 

 
  
 "مرتبط می گردد. ماشيح از سلسله ملوکانه داوود  7سموئيل  2اين به پيشگويی "  از ُصلب داوود  بدنيا آمد

-4: 49) از خاندان  يھودا بود (م.ک. پيدايش 15: 33، 9: 30؛ 5: 23؛ ارميا 1،10: 11؛ 7: 9(م.ک. اشعياء 
؛ 23: 12؛ 27: 9).  در انجيل متی عيسی چند بار با اين عنوان خطاب شده است (م. ک. 9: 65؛ اشعيا 12
  ) ، که پرتو گر اميد يھود برای نجات دھنده ی آمدنی بود.  30: 20؛ 22: 15

 
 8: 2تيموتاوس  2جای تعجب است که پولس اين جنبه ی عيسی را تأکيد نکرد. او اين را فقط درينجا و در 

کيشی کليسای ذکر ميکند و ھر دو اين مجموعه آيات ممکن است نقل قولھايی از جمالتی متداول در اعتقاد نامه 
  اوليه  باشند.   

 
  
  

NASB ،NKJV ،  
NRSV     "از لحاظ جسم"   

TEV      "از لحاظ انسان بودن او"  
JB     "از لحاظ طبيعت انسانی"    

اين تحقق پيشگويی ھا، و تائيد انسانيت عيسی بود که اغلب مورد انکار دنيای مذھبی قرن اول، که گلچين 
).  اين آيه به روشنی نشان 3-1: 4؛  4- 1: 1يوحنا  1کننده عقايد از منابع مختلف بود، قرار ميگرفت (م. ک. 

).  در عين 3: 9؛ 28: 2می کرد (م. ک. بصورت منفی استفاده ن (sarx) "جسم"ميدھد که پولس ھميشه از واژه 
، 9- 3: 8؛ 5،18،25: 7؛ 19: 6استفاده می نمود. (م.ک.  "روح"در تضاد با  "جسم"حال، پولس معموال از 

؛ کولس 3: 2؛ افس 8: 6؛ 24، 19 -13،16،17: 5؛ 3: 3؛ غال 18: 11؛ 17: 1قرن  2؛ 5: 5قرن  1؛ 12،13
2 :11،13،18،23  . (  

 
، مشابه عوامل دستوری در »مـفـعـول بی واسـطـه«(به معنی: از لحاِظ)، ھمراه با  kataساختار دستوری 

).  اين 4) و ھم الوھيت دارد (از لحاظ روح خدا، آيه 3است. عيسی ھم انسان است (از لحاظ انسانی، آيه  4آيه 
پسر "د معنی ضمنی لقب ).  نيز می توان3-1: 4يوحنا  1بسيار مھم است (م.ک.  " جسم پوشيدن"آموزۀ اصولی 

  "الھی"). 13: 7"انسانی" و دانيال  1: 2؛ حزقيال 4: 8باشد که مسيح خود برگزيده بود. (م.ک. مزمور "انسان
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  (SARX)عنوان خاص:  جسم 
).  پولس از 18: 3؛ 6،8: 2؛ 20: 1قرن  1اين در اشاره است به حکمت انسانی يا موازين دنيوی (م.ک. 

  ) در نوشته ھای خود به چند نوع استفاده می کند. sarx(به عبارت ديگر  "جسم " واژه 
  ) 28: 7؛ 5: 5قرن  1؛ 28: 2بدن انسانی (م. ک.  روم   .1  
  )18: 10قرن  1؛ 1: 4؛ 3: 1نََسب انسانی (به عبارت ديگر پدر و پسر، م. ک.  روم   .2  
  )29، 26: 1قرن  1تمامی انسان ھا (م. ک.   .3  
 )18: 7؛ 19: 6(م. ک.  روم  3ن به دليل سقوط بشر در پيدايش ضعف انسا  .4  

  
بکار رفته » Aorist Passive Participle مجھول وصفی گذشته غير معين« در اينجا "اعالم گرديد" 4: 1

منصوب فرمود.  اين بدان معنی نيست که بيت الحم آغاز وجود  "پسر خدا"است.  خدا عيسی را يقيناً به مقام 
  رجوع نماييد.  11: 8در » عنوان خاص: تثليث«عيسی بوده است يا او مقامی پايين تر از پدر دارد.  به 

  
"  استفاده نمی کردند   "پسر خدا"نويسندگان عھد جديد در اشاره به عيسی معموالً از لقب   "تا پسرخدا باشد

زاده  «) زيرا معانی ضمنی نادرستی در اثر اساطير يونان در ذھن ايجاد ميشد (در مورد  3: 4ک.  متی (م. 
 (monogenes) "منحصر به فرد، بی ھمتا"نيز چنين بود).  اين مفھوم معموال با عبارات   »شدن از باکره

 اين صورت معـنای آن ) در9: 4يوحنا  1؛ 18، 16: 3؛ 18: 1مشخص و تصريح ميـشـود (م. ک.  يوحنا 
  است.   "عيسی ، تنھا پسر راستين خدا"

) آنھا 1عھد جديد در ارتباط با خدا بعنوان پدر وعيسی بعنوان پسر، از لحاظ علم الھی دو قطب دارد: (
: 1؛ کولسيان 6: 2؛ فيل 4: 4قرن  2؛ 28: 20؛ 9: 14؛ 30: 10؛ 18: 5؛ 1: 1برابر می باشند (م. ک.  يوحنا 

  ). 34: 15؛ 36: 14؛ 18: 10) آنھا شخصيت ھای جداگانه می باشند (م.ک. مرقس 2)، و (3: 1؛ عبر 15
  
 "4خدای پدر، زندگی و پيام عيسی را بوسيله برخيزاندن او از مردگان تأييد نمود (م.ک. " با رستاخيز :
) و رستاخيز 11- 6: 2؛ فيليپيان 19-15: 1؛ کولسيان 14 -1: 1).  الوھيت (م.ک. يوحنا 11: 8؛ 9و 4: 6؛ 24

  کن  اصلی مسيحيت می باشند.  ) دو ر15قرنتيان  1؛ 25: 4عيسی (م.ک. 
  
 استفاده ميشد، که ادعا ميکرد خدا به عيسی بخاطر  »پسرخواندگی«آيه اغلب برای دفاع از آئين منحرف  اين

زندگی الگويی مطيعانه اش، پاداش داد و منزلتی واال بخشيد.  پيروان اين آييِن منحرف ادعا ميکردند عيسی 
وھيت نداشته است، بلکه ھنگاميکه خدا او را از مردگان برخيزانيد، ) ال»ھستی شناسی«ھميشه (از لحاظ 

اين  17و  1الوھيت يافت.  با اينکه چنين موضوعی مسلماً واقعيت ندارد، و در متن ھای بسياری نظير يوحنا 
آشکار است، معھذا زمانی که عيسی از مردگان برخاست، امری شگفت به او تفويض گرديد.  بيان اينکه 

در جالل » پدر«می توان به الوھيت پاداش بخشيد، مشکل است اما اين بوقوع پيوست.  اگرچه عيسی با چگونه 
ابدی شريک بود، چون مأموريتی را که برای فديه شدن يافته بود به طرزی عالی به اتمام رسانيد، مقام و 

الگو، آموزه ھا، و مرگ  بود از زندگی، »پدر«منزلت اش از لحاظ ھايی غنی تر گرديد.  رستاخيز، تأييد 
جانبازانه عيسی ناصری، که الوھيتش ازلی و ابدی است، تماماً انسان است، نجات دھنده کامل می باشد، زنده 

  »  پسرخواندگی«  –يگانه است!  رجوع شود به ضميمه سه » پسر«و اعاده گرديد، پاداش يافت و 
  
   

NASB،NKJV    " قدوسيت»  روح«به سبب"  
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NKJV                "به سبب روح قدوسيت"  
TEV                   ""مطابق قدوسيت الھی او  

JB         "از لحاظ روح، روح قدوسيت" 
را  »روح القدس«را درشت نوشته اند که معنای ضمنی » روح«دربعضی ترجمه ھای انگليسی، حرف اول      

ی است.  ھمانطور که خدای پدر روح است، عيسی نيز دارد، و روح با حرف اول کوچک، اشاره به روح عيس
روح ھست. درمتون عبری و يونان باستان، حروف درشت در کلمات خاص، و نقطه و عالمت گذاری 
جمالت، وتقسيم بندی باب ھا و آيات وجود نداشتند، پس تمامی اينھا طبق الگوھای سنتی يا تفسير توسط 

  مترجمين است.
  از سه ديدگاه نظاره کرد:  را می توان  4و  3آيات 

 در رجوع به ذات دو گانه عيسی، انسانی و الھی   .1
 در رجوع به دو مرحله زندگی او در کره خاکی، انسان و خداوندی که از مرگ برخيزانيده شد   .2
 "عيسی مسيح خداوند ما"در موازات با     .3

  
  "ميباشد. اين نام ترکيبی از دو کلمه عبری » يوشع«ھمان نام عبری  »آرامی«در زبان  عيسی نام :"عيسی

" و "نجات" بود.  معنای آن می تواند چنين باشد: "يھوه نجات می بخشد" يا "يھوه آزاد YHWH"يھوه 
 مشاھده نمود.     25و  21: 1ميسازد" يا "يھوه نجات است".  نکته اصلی مفھوم آن را می توان در متی 

  
 "بود، به معنای"مسح شده". در عھد عتيق چند گروه از ماشيح عبری : اين ترجمه يونانی واژه "مسيح

رھبران (انبياء، کاھنان، و پادشاھان) مسح می شدند که نشانه انتخاب و تجھيز از طرف خدا بود.  عيسی ھر 
  ).3-2: 1سه اين مقام ھای مسح شده را به انجام رسانيد (م. ک. عبر 

عصر «مسح شده" خاصی را می فرستد تا سبب فرارسيدن  عھد عتيق پيشگويی کرده بود که خدا "شخص
  پارسايی باشد.  عيسی "خادم"، "پسر" و "ماشيح" خاص او بود.  » جديد
  
  "يھوه«در آئين يھود نام خدا در معاھده، يعنی  :"خداوند« YHWH  ، بمرور زمان آنقدر مقدس انگاشته

را جانشين آن کردند زيرا واھمه داشتند که  (adon) "خداوند"شد که معلمين يھود در قرائت کتب مقدسه لقب 
) و بموجب آن يکی از ده 11: 5؛ تثنيه 7: 20مبادا اسم خدا را بطرز نا شايسته ذکر کرده باشند (م. ک.  خروج 

 "خداوند"فرمان را نقض کرده باشند. در مواردی که نويسندگان عھد جديد، عيسی را در چارچوب علم الھی 
)"Kurios"2؛ فيليپيان 13-9: 10؛ روم 36: 2خواندند، الوھيت او را تأييد می نمودند (م. ک.  اعمال  ) می :
6 -11   .(  
  

  عنوان خاص:  اسامی برای الوھيت
  (El)الف.   اِل 

معنی اوليه ی واژه ای که برای الوھيت عموماً در باستان بکار می رفته نا معلوم است، اگر چه   .1  
است  "قدرتمند بودن"يا  "نيرومند بودن"بسياری از محققين بر اين باورند از ريشه اکدی برای 

  ).  1: 50؛ مز 21: 7؛ تثنيه 19: 23؛ اعد 1: 17(م.ک.  پيدا 
  )Ras Shamra(متون  ميباشد   Elدر گروه خدايان کنعانی، خدای متعال   .2  
معموالً با واژه ھای ديگر ترکيب نشده است.  اين ترکيب ھا وسيله ای برای  Elدر کتاب مقدس   .3  

 وصف مشخصات خدا گشتند. 
  1.3   El-Elyon  14: 14؛ اشعيا 8: 32؛ تثنيه 22-18: 14(خدای اعالعليين)، پيدا  
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  2.3   El-Roi  ) "13: 16)، پيدا "خدايی که خود را مکشوف ميسازد" يا  "خدايی که می بيند  
  

  3.3 El-Shddai   )"17)، پيدا "خدای کوھستان"يا  "خدای به تماميت رحيم"يا  "خدای قدير :
  3: 6؛ خروج 25: 49؛ 14: 43؛ 11: 35؛ 1

 4.3  El-Olam   اين واژه از لحاظ علم الھی به وعده خدا به 33: 21(خدای ابدی)، پيدا  .
     16و  13: 7سمو  2داوود مرتبط است،   

          5.3   El-Berit )"46: 9)، داوران "خدای معاھده  
  4.  El  :برابر شمرده شده است با  

  5: 42؛ اشعيا 8: 85در مز  YHWHيھوه    1.4  
  2.4  Elohim   ال  «من " ، 8: 5؛ ايوب 3: 46در پيداEl «  ھستم، الوھيـِمElohim) (پدرت"            
  3.4   Shaddai  25: 49در پيدا  
  15: 6؛ 9: 5؛ 24: 4؛ تثنيه 14: 34در خروج  "غيرت"   4.4  

  4: 32؛ 9: 7در تثنيه  "وفادار"؛ 31: 9؛ نحميا 31: 4در تثنيه  "رحمت"   5.4    
  4: 9؛ دانيال 32: 9؛ 5: 1؛ نحميا 17: 10؛ 21: 7در تثنيه  "و مھيبعظيم "   6.4    
  3: 2سمو  1در  "معرفت"   7.4    
  33: 22سمو  2در  "پناھگاه نيرومند من"   8.4    
  48: 22سمو  2در  "انتقام گيرنده من"    9.4    

  16: 5در اشعيا  "آن قدوس" 10.4  
  21: 10در اشعيا  "قدرت" 11.4        
  2: 12در اشعيا  "نجات من  " 12.4        
  18: 32در ارميا  "عظيم و جبار " 13.4        
  56: 51در ارميا  "مکافات" 14.4        

، Elديده ميشوند ( 22: 22.  ترکيبی از تمام اسامی اعظم عھد عتيق برای خدا در يوشع 5  
Elohim ،YHWH  ،(تکرار شده اند  

  [عليون] Elyonب.     
 2؛ 8:   9پاد  1؛ 17: 40است (م.ک. پيدا  "علو داده شده"، يا "متعال"، "واال"معنای پايه ای آن     .1  

  ) 13: 18؛ مز 10: 36؛ 2: 20؛ ارميا 25: 3؛ نحميا 17: 18پاد   
  در مفھومی قابل مقايسه و متوازی با چند ناِم/عنواِن ديگرخدا بکار رفته است.   .2  

  11: 107؛ 11: 73؛ 2 -1: 47مز  –الوھيم   1.2    
  14: 22سمو  2؛ 22: 14پيدا  – YHWHيھوه   2.2  
  3.2  El-Shaddai –  9و1: 91مز  
  2.4  El –  16: 24اعداد  
  2.5    Elah –  اغلب بکار رفته است و مرتبط است با  7 – 4و عزرا  6 – 2در دانيالillair 

   18،21: 5؛ 2: 4؛ 26: 3) در دانيال "خدای متعال "(واژه ی زبان آرامی برای 
  اغلب توسط غير اسرائيلی ھا بکار برده شده است.   .3  

  22 – 18: 14ملکيصدق ، پيدا   1.3        
  16: 24بلعام ، اعداد   2.3        
  8: 32موسی ، در ذکر از امت ھا در تثنيه     3.3        



 

18 

 Hupsistosانجيل لوقا نيز در عھد جديد، خطاب به غير يھوديان، يونانی مترادف آن،     4.3          
  ) 17: 16؛ 48: 7؛ اعمال 28: 8؛ 35: 6؛ 76و 35و 32: 1را بکار ميبرد (م. ک.  

  

  (مفرد)، با کاربرد عمده در شعر Eloah(صيغه جمع)،   Elohimالوھيم  ج.  
  اين واژه خارج از عھد عتيق ديده نمی شود.  .1    

  
باشد (م. ک.  خروج اين واژه می تواند مشخصه نام خدای اسرائيل يا خدايان ملت ھای ديگر   .2  

  ).2: 24).  خانواده ابراھيم خدايان متعدد داشتند. (م. ک.  يوشع 3: 20؛ 12: 12
  ).6: 82؛ مز 6: 21ميتواند اشاره به داوران اسرائيلی باشد.  (م. ک.  خروج     .3    

برای وجود ھای روحانی ديگر نيز بکار رفته است (فرشتگان، ارواح شرير)    Elohimواژه  .4  
داوران «.  ميتواند اشاره به 7: 38؛ 6: 1؛ ايوب 5: 8؛ مز  (LXX) 8: 32به مثال تثنيه 

  ). 6: 82؛ مز 6: 21باشد (ر.ک. خروج  »بشری
) و منحصراً تا 1: 1در کتاب مقدس اين واژه اولين لقب/نام الوھيت می باشد (م. ک.  پيدا   .5  

 ترکيب شده است.  اين نام اساساً   YHWHبه کار رفته است، و در آنجا با يھوه  4: 2پيدايش 
 (از لحاظ علم الھی) به خدا به عنوان آفريدگار، نگھدارنده، و فراھم کننده کل حيات در کره

  ).104خاکی  رجوع می کند (م. ک.  مزمور 
).   نيز می تواند در 19 - 15: 32می باشد (م. ک. تثنيه    Elاين واژه مترادف با       

 (YHWH) 53دقيقا مثل مزمور   (Elohim)14بکار رود زيرا مزمورYHWH موازات با 
  است به غير از تفاوت در نام ھای الھی. 

اگر چه صيغه جمع است و در مورد خدايان ديگر بکار رفته است، اين واژه اغلب برای ناميدن   .6  
رائيل می باشد، لکن معموال ھمراه با فعل مفرد است تا کاربرد يکتا پرستانه آنرا خدای اس

  مشخص سازد.  
  اين واژه را غير اسرائيلی ھا بعنوان نام الھی ذکر کرده اند.  .7  

  22-18: 14ملکيصدق، پيدا   1.7  
  2: 24بلعام، اعداد   2.7  
   8: 32موسی، در ذکر ملت ھا، تثنيه   3.7  

يکی از نام ھايی که اسرائيليان يکتاپرست بطور رايج برای خدای خود بکار می عجيب است   .8  
  برند  صيغه جمع دارد!  اگر چه يقينی نيست، نظريه  ھا چنين می گويند:

زبان عبری صيغه جمع بسيار دارد که اغلب برای تأکيد بکار ميروند.  در ارتباط نزديک   1.8        
است که بعد ھا بوجود آمده و کاربرد » ه جمع ملوکانهصيغ«با اين، وجه دستوری عبری 

  اين صيغه ی جمع، بزرگ نشان دادن مفھوم مورد نظر است. 
می تواند اشاره به شورای فرشتگان باشد که خدا با آنھا در آسمان مالقات ميکند و آنھا   2.8        

: 89؛ 1: 82 ؛ مز6: 1؛ ايوب 23-19: 22پاد  1فرمان او را مجری ميدارند (م. ک. 
5،7 .(  

حتی ممکن است اين نشانگر آن خدای يکتا در سه اقنوم باشد که در عھد جديد مکشوف   3.8  
روح خدا فرو ميگيرد و بنا برعھد  2: 1خدا می آفريند؛ پيدا  1: 1شده است.  در پيدا 

؛ روم 3،10: 1جديد، عيسی نماينده و عامل خدای پدر در خلقت می باشد (م. ک.  يوحنا 
  ).  10: 2؛ 2: 1؛ عبر 15: 1کول  ؛6: 8قرن  1؛ 36: 11
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  [يھوه] YHWH  د.  
نامی است نشانگر الوھيت بعنوان خدای معاھده کننده؛ خدا بعنوان ناجی و فديه دھنده!    .1    

انسانھا عھد شکنی ميکنند، اما خدا به گفتار، وعده، و عھد خود وفادار است (م.ک. 
          ).103مزمور 

 
دو نقل از  2-1ذکر شده است.  در پيدا  4: 2در پيدا   Elohimاين نام ابتدا در ترکيب با الوھيم    

) خدای خاصی که 2) خدای خالق کائنات (مادی) و (1نيامده است بلکه دو تأکيد: ( خلقت
بشريت و ھدف   را در باره ی مقام پر امتياز» مکاشفه خاص« 4: 2آفريننده بشر است.  پيدايش 

  وجود] بشريت آغاز می نمايد، و نيز مسئله گناه و سرپيچی مرتبط با آن موقعيت  استثنايی. از [
) شروع YHWHدر آنوقت به خواندن اسم خداوند ( آدمياننقل شده است " 26: 4در پيدا   .2  

اشاره برين دارد که افراد معاھده اوليه (پدر ساالران قوم و خانواده  3: 6کردند". لکن خروج 
تنھا يکبار در  YHWHمی شناختند.  نام يھوه  El-Shaddaiنھا) خدا را صرفاً بعنوان ھای آ

.  اما نوشته ھای موسی واژه ھا را 14توصيف شده است، بخصوص آيه  16-13: 3خروج 
اغلب بنا بر آرايه ھای ادبی متداول تفسير ميکنند، نه بر پايه ريشه و تاريخچه شان (م. ک.  پيدا 

برداشت ).  چند نظريه در باره مفھوم اين نام وجود داشته اند (35- 13: 29؛ 36: 27؛ 5: 17
  ). 411-  409، صفحات 2، جلد IDBاز 

  از ريشه عربی برای "عشق پر شور نشان دادن"   1.2
  بعنوان خدای طوفان) YHWHاز ريشه عربی برای "دميدن" (  2.2
  (کنعانی) برای "سخن گفتن"  Ugarticاز ريشه زبان    3.2

، به معنای "آنکه حفظ ميکند" يا »یــبـی سبـفـه وصــوج«طبق يک کتيبه زبان فِـنـيـقی،   4.2  
  "آنکه برقرار ميسازد" 

"آنکه ھست" يا "آنکه حاضر است" (در مفھوم آينده، "آنکه    Qalاز ساختار عبری  5.2  
  خواھد بود")

  "آنکه سبِب ھستی ميگردد"  Hiphilاز ساختار عبری   6.2
  ابدی و زنده"   »يکتای«ھا ) به معنای "تن20: 3از ريشه عبری "زيستن" (برای مثال: پيدا   7.2  
» اسـتـمــراری گذشته«: آرايه ادبی است در مورد 16-13: 3از چارچوب متن خروج   8.2  

بکار رفته است: "آنچه می بودم، ھمواره ھمان خواھم » نــقــلــی گذشته«که به معنای 
بود" يا "آنچه ھميشه می بوده ام، ھمواره ھمان خواھم بود" (م.ک.  جی. واش واتس  

  67صفحه  "بررسی ساختار جمله در عھد عتيق"
  غالباً بگونه مخفف يا احتماالً به شکل اوليه ذکرميشود YHWHنام کامل      

  ياه) -(به عنوان مثال ، ھللو Yah   ياه   )1(  
 (اسامی، به مثال اشعيا) Yahuياھو    )2(  
  (اسامی به مثال يوئيل) Yoيو     )3(  

) آنقدر مقدس تلقی شد که »نام با ساختار چھار حرف«بعد ھا در يھوديت، اين نام معاھده ای (  .3    
 13: 6و  11: 5و تثنيه  7: 20يھوديان از تلفظ کردن آن واھمه داشتند، که مبادا از حکم خروج 

  (َسرَور من)  adonaiيا  adon »ادونای «يا  »ادون «سرباز زده باشند.  بنا برين کلمه عبری 
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بود. ھرگاه در  "خداوند" و "ھرشو" و "سـَـرَور" و "مالک"را جانشين ساختند که به معنای        

می رسيدند، آنرا "خداوند" تلفظ می کردند.  به اين  YHWHقرائت متون عھد عتيق به يھوه 
  [خداوند] درج شده است.    Lordدر ترجمه ھای انگليسی  YHWHدليل است که يھوه 

آن اغلب با کلمات ديگر ترکيب می شود تا صفات مشخصه  El  ،YHWH» ال« ھمانند   .4  
خدايی که با اسرائيل عھد بسته است تأکيد نمايد.  البته کلمات مرکب بسياراند، به مثال برخی 

  درينجا.  

  1.4  - Yireh   YHWH  [يھوه يايره ] 14: 22(يھوه فراھم خواھد نمود)، پيدا     
  2.4  Rophekha YHWH -  [يھوه روفِخا] )  26: 15يھوه شفا دھنده تواست)، خروج  
  3.4  Nissi  YHWH -  [يھوه نيسی]  15: 17(يھوه عـَلـَم و درفش من است) خروج  

  
  4.4  Meqaddishkem - YHWH   13: 31خروج )، آنکه تو را تقديس ميکند يھوه( ]مقــَديش ِکم[يھوه  
  5.4  - Shalom  YHWH [يھوه شالوم]  24: 6(يھوه صلح و آرامی است) داوران     
  6.4  Sabbaoth YHWH - ]15؛ 4:  4؛ 11و 3: 1سمو 1)، لشکر ھا يھوه(] صبايوت يھوه :

  »کتب انبياء«اغلب در  2
  7.4    YHWH – Ro’I [يھوه ُرعی ]  1: 23(يھوه شبان من است)، مز  
  8.4  Sidqenu - YHWH  6: 23ست) ارميا  پارسايی و عدالت ما يھوه( قنو] [يھوه صيد  
  9.4  Shammah - YHWH  ]35: 48آنجا است)، حز ] (يھوه يھوه شـَـَمه  

  
پولس در پيشگفتار خود نامی از شخص ديگری نبرده است، اگر چه در نامه ھای ديگر خود "مـا"    5: 1

اغلب اين کار را می کند. اين عبارت اول، در رجوع به ايمان آوردن پولس در راه دمشق و انتصاب اوست 
  )، که قوياً و ضمناً، خود نويسنده را می رساند. 9(م.ک.  اعمال 

  
   "پولس نه تنھا ھديه نجات بوسيله مسيح را دراينجا تأييد می کند، بلکه بعالوه و "فيض و رسالت يافته ايم

رسوِل غير يھوديان شدن را تصديق می نمايد.  ھمه اينھا بطور آنی در راه دمشق  یدر ارتباط با آن، فراخوان
  د بود، نه نيکويی او!).  اين موضوع از روی فيض ھدفـمن9انجام گرفت (م. ک.  اعمال 

  
  "اين استفاده دوم از  " تــا ... سبب ... گرديمeis  .انجيل 1آيه   در چارچوبی ھمراه با ھدف است (م.ک  .(

از طريق ايمان به عيسی، شباھت خدا را به بشريت باز می گرداند.  اين امر اجازه ميدھد مقصود اصلی خدا 
  ). 7و را در خود منعکس ميسازند (م.ک.  آيه آشکار گردد، يعنی مردمانی که شخصيت ا

  
  

NASB ،JB           "اطاعت ايمان"       
NKJV                  "برای اطاعت از آن ايمان"  
NRSV                  " تا سبب اطاعت ايمان گرديم"  

TEV                     "برای ايمان آوردن و اطاعت نمودن"  
از واژه محوری و اساسی "ايمان" در روميان می باشد.  اين واژه به سه طريق مشخص اين اولين استفاده 

  در اين باب و کتاب استفاده شده است:
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.  در مورد پيکره ای از حقايق يا آموزه ھا در ارتباط با عيسی و زندگی مسيحی بکار رفته 5آيه  .1
؛ 10: 6؛ 23: 1؛ غال 26: 16؛ 1: 14؛ روم 5: 16؛ 22: 14؛ 8: 13؛ 7: 6است (م. ک.  اعما 

 ).20و  3يھودا 
 ”believe“،.  با مفھوم توکل و اعتماد شخصی به عيسی بکار رفته است. واژگان انگليسی8آيه  .2

“trust”, “faith” ) [ باور، ايمان، و توکل/اعتماد] ھر سه ترجمه يک واژه يونانیpistis 
/pisteuo( م. ک.  آيه » ادراکی«انجيل ھم .  ميباشند) ؛ 12: 1؛ يوحنا 16است (تعليم) و ھم شخصی
3 :16  .( 

بکار رفته است. » قابل اعتماد بودن، وفاداری، يا قابل توکل بودن« .  به معنای عھد عتيق آن،17آيه  .3
ھای اينست.  در عھد عتيق آموزه تکامل يافته ای از ايمان نيست، بلکه نمونه  6: 2مفھوم حبقوق 

نه ايمان کامل بلکه ايمان   -) 6: 15متعدد از زندگيھای ايمانداران آمده است (م. ک.  ابراھيم در پيدا 
).  اميد مردمان در توانايی شان برای عمل يا ايمان صحيح نيست، بلکه 11در حال تقال (م.ک. عبر 

 اميدشان به شخصيت خداست.  تنھا خدا وفادار است!
  که می توان آنھا را واقعه نجات ناميد:يک ِسری اعمال ھستند 

  )21: 20؛ 19، 16: 3؛ اعمال 3،5: 13؛ لوقا 15: 1؛ مرقس 4: 2توبه (م. ک.    الف.  
، تعميد اعالم عمومی ايمان 31: 16؛ اعما 16: 3؛ 12: 1؛ يوحنا 16: 1م. ک.  باور/ايمان (  ب.  

 شخص است)  
  )22و  2: 1پطر  1؛ 5: 10؛ 13: 9قرن  2؛ 13: 2ج.    اطاعت (م. ک.        
  ).13: 3تسا  2؛ 9: 6؛ غال 16و  1: 4قرن  2؛ 1: 18؛ لوقا 7: 2د.     استقامت (م. ک.         

اينھا شرايط عھد جديد می باشند. ما بايد ھديه خدا را در مسيح دريافت کرده و بطور مستمر آنرا بپذيريم 
  ).  12: 1؛ يوحنا 16(م.ک.  آيه 

  
  

NASB                  "او«نام  بخاطر"«  
NKJV                  او«"برای نام"«   
NRSV                 "برای خاطر نام او"  

TEV                    مسيح"بخاطر    "    
NJB                     "به احترام نام او"  

  رجوع شود.  9: 10به عنوان خاص در 
  
  

NASB ،NRSV     غير يھوديان«ھمه  "در ميان"«  
NKJV                  "در ميان ھمه ملت ھا "  

TEV                     "مردم از ھمه ملت ھا"  
JB                         "به ھمه ملت ھای بی دين"  

، شامل ھمه افراد بشر است.  مرگ مسيح »فديه  «برای  15: 3اين انجيل جھانی است.  وعده خدا در پيدا 
؛ 4: 2تيمو  1؛ 13: 3 -11: 2؛ افس 42: 4؛ 16: 3بعوض ما، شامل ھمه بنی آدم گناھکار شد. (م. ک.  يوحنا 

).  پولس فراخوان خاص خود را برای موعظه انجيل خدا به غير يھوديان 9: 3پطر  2؛ 11: 2؛ تيطس 10: 4
 1؛ 8و2: 3؛ افس 29: 2؛ 16: 1؛ غال 16: 15؛ 13: 11؛ روم 17: 26؛ 21 :22؛ 15: 9ميداند (م. ک.  اعما 

  ). 17: 4تيمو  2؛ 7: 2تيمو 
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  [نويسنده کتاب] بر پايه تعاليم کليسای انجيلی  » باب«عنوان خاص:  پيش داوری ھای 
ام يافته ای بايد به شما خوانندگان اذعان کنم درين مورد پيش داوری در عقيده من وجود دارد.  الھيات نظ

نيست [اعتقاد به دوران مجزای کار خدا با بشر و ربوده  Dispensationalismکه به آن معتقدم، کالوينيسم يا 
مأموريت «شدن کليسا قبل از سلطنت ھزار ساله و پايان فصل عطايای روح در زمان رسوالن]، بلکه بشارت 

؛ 15: 3ی فديه کردن ھمه بشر داشت (م. ک.  پيدا می باشد.  من ايمان دارم خدا از ازل نقشه ای برا» عظيم
؛ 29: 13؛ 28: 4؛ 18: 3؛ 23: 2؛ اعما 39- 22: 36؛ 18؛ حز 34- 31: 31؛ ارميا 6-5: 19؛ خروج 3: 12

).   27-26: 1)، يعنی ھمه آنانيکه به شباھت او خلق شده اند (م. ک.  پيدا 32 -21و  20-19و  18-9: 3روم 
). عيسی راز خداست که در خفا  بود 11: 3؛ کول 29-28: 3شده اند (م. ک.  غال  معاھده ھا در مسيح، متحد

  )! 13: 3-11: 2اما اکنون مکشوف شده است (م. ک.  افس 
  
استفھام اوليه بر روی ھمه ی تفسير ھای من از کتاب مقدس اثر گذاشته است (به عنوان مثال، يونس).   اين

.  اين يقيناً پيش داوری است (تمامی تفسير کنندگان پيش داوری خود را تمامی متون را از اين ديدگاه ميخوانم
  دارند!)، لکن اين پيش فرضی مطلعانه است بر پايه ی کتب مقدسه.      

  
پولس نمونه ای بسيار فراتر از معمول (جفا کننده کليسا) از فيض خدا بود، لکن خوانندگان "شما نيز"  6: 1

  نوشته ھای او ھم نمونه ھايی از فيض خدا نسبت به عدم استحقاق و شايستگی بودند. 
  
  

NASB ،NKJV     "خوانده شدگان عيسی مسيح"   
NRSV                   آِن عيسی مسيح باشيد""که فراخوانده شده ايد تا از  

TEV                     "آنانيکه خدا فراخوانده است تا متعلق به عيسی مسيح باشيد"  
JB                        "بتوسط فرا خوان او متعلق به عيسی مسيح ھستيد" 

  اين ممکن است:
يا  » ] فرا خوانده شده ندآنانکه [از ميان بقيه«باشد که به معنای » کليسا«آرايه ادبی در باره کلمه  .1

 بوده است.  » کسانيکه جمع آوری شده اند«
: 4؛ 21: 3؛ 11و  4: 1به بعد؛ افس  1: 9؛ 30-29: 8اشاره ای باشد به انتصاب الھی (م. ک.  روم  .2

 )4و1
کتاب مقدس «ترجمه عبارت "شما که فراخوان را شنيده ايد و متعلق به عيسی مسيح ھستيد" در  .3

 »ظر شدهانگليسی تجديد ن
.  به عنوان JB، و NRSV  ،TEVاين نيز بازتابی است از مفھوم اين عبارت طبق ترجمه ھا در 

  خاص ذيل رجوع نمائيد.  
  

  عنوان خاص: فرا خوانده شده
خدا ھمواره پيشقدم می شود تا ايمانداران را فرا بخواند، منتصب نمايد، و آنھا را با محبت بسوی خود   

).  واژه "فرا خواندن" در 11و 5 -4: 1؛ افس 12: 1قرن  1؛ 16: 15؛ 65، 44: 6يوحنا مجذوب کند (م. ک.  
  چند مفھوم الھياتی بکار رفته است:

.  گناھکاران با فيض خدا بسوی نجات و رستگاری فرا خوانده شده اند و اين از طريق کاِر تکميل شده الف  
: 9؛ 7-6: 1م. ک.  روم ، klētosن مثال مسيح و ملزم ساختن انسان توسط روح [خدا] است (بعنوا

  می باشد).  10: 1پطر  2؛ 9: 1تيمو  2و  2-1: 1قرن  1، که از لحاظ خدا شناسی مشابه 24
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: 22؛ 21: 2، م. ک. اعمال epikaleōب.   گناھکاران نام خداوند را می خوانند تا نجات يابند (به عنوان مثال   

  ).  اين جمله يک اصطالح عبادتی يھودی می باشد.  13-9: 10؛ روم 16
: 1قرن  1، م.ک.  klēsisج.    ايمانداران خوانده شده اند تا زندگی ھا شان مشابه مسيح باشد (به عنوان مثال   

  )9: 1تيمو  2؛ 11: 1تسا  2؛ 14: 3؛ فيليپيان 1: 4؛ افس 20: 7؛ 26
  ) 1: 4؛ افس  7- 4: 12قرن  1؛ 2: 13.     ايمانداران خوانده شده اند تا خدمات انجام دھند (م. ک. اعما د  

  
  7: 1(بروز آمده)   NASBمتن 
به ھمه آنان که در روم، محبوب خدايند و بعنوان مقدسين فراخوانده شده اند: فيض و آرامش از جانب 7

  خدا، پدر ما  و خداوند عيسی مسيح برشما باد.   

  
). اکنون در 5: 17؛ 17: 3اين عبارت اغلب در مورد عيسی بکار ميرفت (م. ک. متی "محبوب خدا"   7: 1

شده بود!  اين عمق محبت خدا را به کسانيکه به پسر او توکل دارند نشان می  باره کليسای روم بکار گرفته
(اعمال مسيح  6-5: 2مشاھده کرد (اعمال خدا برای مسيح) و  20: 1دھد.  چنين انتقال را نيز ميتوان در افس 

  برای ايمانداران).  
  
   "نامه ای » روميان«ن کار را کرد.  پولس اين کليسا را شروع ننمود.  نا معلوم است چه کسی اي"در روم

بود برای معرفی خود به کليسايی که قبال تاسيس شده بود.  کتاب روميان تکميل ترين ارائه پولس از انجيلی 
است که بدان موعظه می کرد.  وضعيت محلی کمترين تأثير را برآن داشته است، اگر چه تنش ھايی بين 

  شت و پولس در سراسر نامه به آنھا تذکراتی ميدھد.   ايمانداران يھودی و غير يھودی وجود دا
  

NASB        "به عنوان مقدسين فرا خوانده شده"  
NKJV ،NRSV ،JB  "فراخوانده شده تا مقدسين باشند"  

TEV         "فرا خوانده شده اند تا قوم متعلق به او باشند"  
  

گناه بودن آنھا.  می بايد نيز توصيفی باشد واژه "مقدسين" اشاره بود به موقعيت ايمانداران در مسيح، نه بی 
.  21: 4بوده، بغير از فيليپيان  »عــمـج«اين واژه ھميشه بصورت ».  شبيه مسيح بودن«از پيشرفت آنھا در

  است.  مسيحی بودن يعنی عضوی از جامعه و خانواده و بـدن بودن. » اسم جـمــع«اما، حتی درين چارچوب، 
   

"خوانده شدگان عيسی  6نشان می دھد که پولس به رسالت فرا خوانده شده بود.  ايمانداران در آيه  1آيه 
نيز "مقدسين" خوانده شده اند.  اين "فرا خوانی" روش عھد جديد برای بيان  7مسيح" ھستند.  ايمانداران در آيه 

بشر سقوط کرده ھرگز خود را فرا نخوانده  اين حقيقت بود که پيشقدم شدن برای خدا اولويت دارد. ھيچيک از
).  خداست که ھميشه قدم اول را بر ميدارد (م. ک.  يوحنا 25: 2پطر  1؛ 6: 53؛ اشعيا 13-9: 3است (م.ک.  

را بسوی ما می آورد. نجات ما ھم اينطور است (پارسايی منسوب » معاھده«). او ھميشه 16: 15؛ 44،65: 6
تا خدمت ما مؤثر بيفتد (م. ک.  - وب به ما) اما نيز برای اينکه عطايا داشته باشيم به ما يا وضعيت قانونی منس

  ذيل رجوع نمائيد. » عنوان خاص«) و ھمينطور برای زندگی مسيحی ما.  به 11، 7: 12قرن  1
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  عنوان خاص:  مـقــدسـيـن 
است، که معنای اساسی آن، جدا کردن و اختصاص دادِن کسی يا  kadashاين  معادل يونانِی کلمه عبری 

[مقدس]  ”sacred“است. معنای ضمنی آن مفھوِم  YHWH» يھوه«چيزی يا مکانی برای استفاده انحصاری 
شده)، و نيز شخصيت خود (کمال  ازلی آفريده نا روحدر زبان انگليسی را ميرساند. يھوه بخاطر ذات خود (

يکتای «ھا جداست.  او معياری است که ھمه چيز با او سنجيده و قضاوت می گردد.  او  از انسان )اخالقی
  برتر و افضل است.» دگر قدوس«و » قدوسِ 

خداِی «) مانِع اخالقی و ارتباطی بين 3خدا انسان را برای دوستی و مشارکت آفريد، اما گناه (پيدايش 
  خلقت ھوشيار خود را اعاده کند و به وضعيت اوليه باز و بشِرگناھکار، حايل کرد.  خدا اراده نمود » قدوس

  
).  با 8: 21؛ 26و  7: 20؛ 2: 19؛ 11:44گرداند؛ لذا قوم خود را فرا ميخواند تا "مقدس" باشند (م.ک. الويان 

 -يافته اند » او«بخاطر موقعيتی که در معاھده با خدا در - بر پايه ايمان با يھوه دارند » او«رابطه ای که قوم 
  ).48: 5مقدس می گردند، اما نيز فرا خوانده شده اند تا مقدس زندگی کنند (م. ک.  متی 

اين زندگی مقدس، امکان پذير است زيرا ايمانداران توسط زندگی و کار مسيح و نيز حضور روح القدس 
ظاھر متفاوت، در افکار و دلھاشان، کامال مورد قبول خدا و بخشش او قرار گرفته اند. اين موضوع وضعيت ب

  اما در واقع درست ذيل را ايجاد ميکند:   
  .    مقدس بودن بدليل اينکه پارسايی مسيح به حساب انسان گذاشته شده است     1     

  [خدا] »روح«.    فراخوانده شده برای زندگی مقدس به دليل حضور 2
 »قدوس احد«اراده   )1بخاطر مصداق اين موارد در زندگی ھای ما ( ھستند (hagioi)ايمانداران، "مقدسين" 

  . »روح القدس«) حضور 3(عيسی)؛ و ( »پسر قدوس«) کار 2؛ (»پدر« 
، اما حتی 12: 4اشاره ميکند (به غير از يکبار در فيليپيان » صيغه جمع«عھد جديد ھميشه به مقدسين در 

مبدل می سازد.  نجات يافتن يعنی قسمتی از يک خانواده و بدن و  »جـمــع«آنجا ھم متن، مفھوم آنرا به 
ساختمان شدن!  ايمان مبتنی بر کتاب مقدس با پذيرش شخصی آغاز ميشود، اما پيامد آن مشارکت جمعی  

)، به ھر يک از ما عطايا 7: 12قرن  1يعنی کليسا (م. ک.   –است.  برای سالمت، رشد و خيريت بدن مسيح 
  ).  نجات يافته ايم تا خدمت کنيم!  تقدس، مشخصه اين خانواده است!11: 12قرن  1ند (م.ک. داده شده ا

  

 " .اين  اين دعاِی برکت در آغاز، مشخصه ی پولس است.   "فيض و آرامش از جانب خدا ... برشما باد
که  (charis)فيض"و از واژه ی" (charein)دعا، آرايه ادبی است مرکب از واژه ی سنتی يونانی "سالم ھا" 

[سالم] به معنای شالوم خاص مسيحيت است. پولس احتماالً اين سرآغاز يونانی را با درود سنتی عبری، 
س می باشد.  توجه کنيد که از لحاظ الھياتی، فيض ھميشه بر  "آرامش"، ترکيب کرده است.  اين البته صرفاً حد

  آرامش مقدم است.  
  

 " برای ھر دو » حــرف اضـافــه«پولس مداوماً فقط از يک   "از جانب خدا، پدر ما و خداوند عيسی مسيح
تيمو  2؛ 1: 1؛ ا تيمو 2: 1تسا  2؛ 2: 1؛ فيل 2: 1؛ افس 3: 1؛ غال 3: 1(م.ک. ا قرن  اين نام ھا استفاده ميکند

ا از لحاظ دستوری به يکديگر مرتبط سازد. با ر» اقنوم تثليث«).  اين طريقه اوست تا اين دو4: 1؛ تيطس 2: 1
  اينکار، الوھيت و برابری عيسی تأکيد ميگرديد.  

  
  
  
  



 

25 

  عنوان خاص: پــدر
  

  ، که رابطه بسيار نزديک خانوادگی را ميرساند، معرفی می نمايد»خدا بعنوان پدر«عھد عتيق تشبيه   
  )17: 3 مال؛ 1: 11 ھوشعتوصيف شده است (م.ک.  YHWHيھوه  »پسرِ « ملت اسرائيل اغلب به عنوان   .1  
  )31: 1استفاده شده است (تثنيه » پدر« حتی پيشتر در تثنيه، قياس خدا بعنوان   .2  
  ، اسرائيل "فرزندان او" خوانده شده، و خدا "پدر شما" خوانده شده است 32در تثنيه   .3  
  گسترش داده شده است ( پدر يتيمان) 5 :68ذ کر شده و در مزمور  13: 103اين قياس در مزمور   .4  
: 63؛ اسرائيل بعنوان پسر، خدا بعنوان پدر، 8: 63؛ 2: 1در کتب انبياء، بسيار بود (م. ک.  اشعيا   .5  

  ). 9: 31؛ 4،19: 3؛ ارميا 8: 64؛ 16
 آمده است،  Paterبه يونانی، » پدر« سخن ميگفت، پس بسياری از موارد که » آرامی«عيسی به زبان   

يا » بابا«).  اين واژه حاکی از رابطه خانوادگی 36: 14ابّا] آرامی باشد (م.ک.  [ Abba می تواند نشانگر 
است.  با آشکار ساختن اين مطلب به شاگردانش، عيسی ما را » پدر«، نشانگر رابطه نزديک عيسی با  »پاپا«

بکار رفته بود، اما » يھوه«در عھد عتيق صرفاً برای » پدر«نيز به رابطه نزديک با پدر تشويق مينمايد.  واژه 
و اعظمی است از رابطه جديد ما با خدا عيسی از آن اغلب و بطور فراگيرنده استفاده ميکند.  اين مکاشفه عمده 

  از طريق مسيح. 

  

   15 - 8: 1(بروز آمده):   NASB متن 
گزارم زيرا ايمان شما در  نخست خدای خود را به توسط عيسی مسيح، بخاطر ھمه شما شکر می 8

انجيل پـسـرش خدمت ميکنم، بر من موعظه زيرا خدا، که او را در روح خود با  9سراسر دنيا اعالم ميگردد.  
وھمواره در دعا ھايم استدعا مينمايم شايد سرانجام  10چگونه بی وقـفه شما را ذکر ميکنم،  کهشاھد است 

زيرا مشتاق ديدارتان ھستم تا شما را از عطايی روحانی  11اکنون به اراده خدا، موفق گردم پيش شما بيايم.  
در ميان شما ھستم من و شما ھر دو از يکديگر  که زمانیيعنی  12گرديد،  بھره مند سازم، تا آنکه استوار

ای برادران نميخواھم بی خبر  13تشويق يابيم، ھر يک از ما با ايمان آن دگر، ھم ايمان شما و ھم ايمان من.  
ان شما نيز باشيد که بارھا قصد آن داشته ام نزدتان بيايم (و تا کنون موانعی سر راھم بوده اند) تا در مي

من نسبت به چه يونانيان و  14ثمری بدست آورم، ھمانگونه که در ميان ديگر غير يھوديان بدست آورده ام، 
ازين رو اشتياق دارم انجيل را به شما نيز که در  15چه بَربَرھا، چه حکيمان و چه جاھالن، متعھد می باشم. 

           روم به سر می بريد موعظه کنم.  

  
  درين متن "نخست" به معنی "از آغاز" يا  "بايد آغاز نمايم" است (ج. ب. فيليپس) ":نخست" 8: 1
  
 "پولس معموال دعاھای خود را از طريق عيسِی  ":گزارم خدای خود را به توسط عيسی مسيح ... شکر می

عنوان خاص: مسيح به خدا خطاب می کند.  برای ما تنھا راه نزديک آمدن به خدا، عيسی مسيح است!  به 
     رجوع نماييد. 25: 7در » دعا ھای حمد و شکر گزاری پولس«
   
  "ميتواند بازتابی باشد از حسادت و منازعه بين 7اين استفاده از "ھمه" مثل آيه ": بخاطر ھمه شما ،

اندار و رھبران غير يھودی ايم - از روم فرار کرده بودند » نرون«که بخاطر فرمان  -رھبران يھودی ايماندار
  ممکن است ھمين مسئله را مطرح ميسازد.   11- 9حاصله، که برای چند سالی جانشين آنھا شده بودند. روميان 

- 1: 14امکان آن نيز ھست که اين شامل سازی افراد، خطاب به "ضعيفان" و "اشخاص قوی" در روميان 
  ور برابر محبت ميکند!باشد. خدا ھمه افراد کليسای روم را دوست ميدارد و آنھا را بط 13: 15
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  :"دال بر ھمين واقعيت است. بديھی است  19: 16روميان " زيرا ايمان شما در سراسر دنيا اعالم ميگردد
  ).  8: 1 تسا 1 (م.ک. (صنعت ادبی گزاف گويی) و حاکی از جھان رومی بود اين اغراق گويی مشرق زمينی بود

 - 10: 11؛ 23: 1قرن  2؛ 1: 9پولس درينجا به نام خدا قسم خورد (م. ک. ": خدا... بر من شاھد است "  9: 1
  ).  اين روش او بعنوان يھودی برای اثبات صداقتش بود. 5: 2تسا  1؛ 20: 1؛ غال 19: 12؛ 31و  11

  
 "اين نمونه خوبی از استفاده": در روح خود   pneuma   .؛ 5،10،16: 8برای روح انسان است (م. ک
 ).7: 2، م.ک.  پيدا  ruach) که به معنی حيات انسان بکار رفته است (به سخن ديگر نَفَس، در عبری 11: 12
 
پولس اين کليسا را شروع نکرد، لکن مرتباً برای آنھا در دعا   ":ھمواره در دعاھايم استدعا مينمايم" 10: 1

» دعای شفاعت«) ، چنان که برای ھمگی کليساھايش دعا ميکرد!  به عنوان خاص: 28: 11قرن  2بود (م.ک. 
بروشنی ديده ميشود، پولس در کليسای روم دوستان و  16رجوع نماييد. ھمانطور که در باب  3: 9در 

  ھمکاران بسيار داشت.  
 
  "ا برای مقاصد نوشتاری خويش، است که نويسنده از ديدگاه خود ي» نــوع اولجمله شرطی «اين  ":  اگر

: 15واقعيت آنرا مسلم می پندارد.  پولس قصد داشت در سفرش به اسپانيا سر راه از روم ديدن کند (م. ک.  
).  احتماالً برنامه اش اين نبود مدت زيادی بماند.  پولس ھمواره خواستارعرصه ای جديد بود که 22-24

).  امکان دارد يکی از ھدف ھای 16و  15: 10قرن  2؛ 15:20شخص ديگری در آن کار نکرده باشد. (م.ک. 
  ).  24: 15نامه روميان جمع آوری ھدايای مالی برای مسافرت بشارتی اش به اسپانيا بوده است (م. ک. 

    
 "مشابه و موازی اين عبارت می باشند.   32: 15و  13آيات ":  به اراده خدا، موفق گردم پيش شما بيايم

نبود برنامه زندگی و مسافرت ھايش متعلق به خودش ھستند، بلکه به خدا تعلق دارند (م.ک. اعما پولس معتقد 
  رجوع نماييد.   2: 12) به عنوان خاص در 7: 16؛ 19: 4قرن  1؛ 21: 18

  
است. مدت زيادی بود که پولس  23: 15اين مشابه و موازی ": زيرا مشتاق ديدارتان ھستم " 11: 1

  ).21: 19ايمانداران در روم مالقات کند. (م.ک. اعما ميخواست با 
  
 "به معنای بينش يا برکت » عطای روحانی«عبارت  ":تا شما را از عطايی روحانی بھره مند سازم

).  نگرش پولس نسبت به خود اين بود که بطرزی منحصر 27: 15؛ 29: 11روحانی بکار رفته بود (م. ک.  
  ).15ا رسول غير يھوديان باشد (م. ک.  آيه بفرد، فرا خوانده شده بود ت

  
 "غير معين گذشته مجھولمصدر «اين  ":تا آنکه استوار گرديدaorist passive infinitive  «histēmi 

  مراجعه نماييد. 2: 5است. به عنوان خاص در 
  
ھدف مشارکت مسيحی اين است.  مقصود از عطايا، يکی ساختن ايمانداران بصورت جامعه ای خادم   12: 1

).  تمامی عطايا مناسبت و 7: 12قرن  1است. مسيحيان عطايا را برای بھره مندی ھمگان يافته اند (م. ک. 
). ھمه 11: 12قرن  1مطابقت دارند. درھنگام نجات، روح القدس تمامی عطايا را افاضه ميکند (م. ک. 

).  پولس 12-11: 4ايمانداران، خدمت گزاران تمام وقِت فرا خوانده شده و عطيه يافته ھستند (م. ک. افس 
صريحاً اقتدار رسالت خود را بيان ميکند، اما تمامی جامعه نيز بايد متقابالً نقش خود را ايفا کنند. ايمانداران به 

 يکديگر احتياج دارند!  
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اين اصطالحی است که پولس اغلب برای مطرح کردن اظھارات   ":دران نميخواھم بی خبر باشيدبرا" 13: 1
).  از لحاظ  منظور 13: 4تسا  1؛ 8: 1قرن  2؛ 1: 12؛ 1: 10قرن  1؛  25: 11مھم استفاده ميکند (م. ک.  

    ادبی، اين مشابه "آمين ، آميِن" عيسی است.   
  
"در 18: 2تسا  1است.  ھمين عبارت در » فـعــل مـجـھــول«اين : "ه اندو تا کنون موانعی سر راھم بود ،

موقعيتی که شيطان عامل است، ديده ميشود. پولس معتقد بود خدا زندگيش را رھبری مينمود، اما شيطان 
).  استفاده 10؛ دانيال 2-1مزاحمت ھايی در آن ايجاد ميکرد.  به گونه ای ھر دو درست ھستند (م.ک. ايوب 

داللت بر اين دارد که مانع، کار بشارتی پولس در ناحيه شرقی مديترانه بود که ھنوز  22: 15ازين واژه در 
  خاتمه نيافته بود (اما بزودی پايان ميگرفت). 

  
"درين متن "ثمر" احتماالً اشاره به آنانی دارد که از اديان ديگر به : "تا در ميان شما نيز ثمری بدست آورم

ميگويد:  7در اشاره به بلوغ روحانی است.  متی   22: 5و غال  8-1: 15ن مياورند، اما در يوحنا مسيحيت ايما
"از ثمرتان شناخته خواھيد شد" اما واژه ی ثمر را تعريف نمی کند. بھترين پارالل و موازی آن احتماالً فيليپيان 

  است که پولس از ھمين استعاره ی کشاورزی استفاده ميکند.   22: 1
  
  پولس ازين واژه چند بار در روميان استفاده ميکند. :  "من ... متعھد ميباشم" 14: 1

 پولس متعھد است انجيل را به ھمه غير يھوديان (درينجا) موعظه کند.   .1
 )12: 8متعھد نيست (» جسم«پولس به   .2
 )27: 15در اوشليم ياری دھد (»  کليسای مادر«کليسای غير يھودی ملزم است به   .3

  
 :"اين اشاره ای بود به مردمان متمدن و تحصيلکرده اطراف دريای مديترانه.  "نسبت به ... يونانيان

اسکندر کبير و پيروانش، ھلنيسم را در جھان شناخته شده ی آن زمان رواج داده بودند.  رومی ھا بر فرھنگ 
  يونان تسلط يافته، آنرا جزء فرھنگ خود ساخته بودند.

  
 :"به معنای اقوام غير متمدن و تحصيل ناکرده معموالً از تسميه تقليدیاين واژه ( "نسبت به ... بَربَرھا (

ناحيه شمال بود و در مورد کسانی بکار ميرفت که به يونانی صحبت نمی کردند.  آوای صحبِت آنھا بنظِر 
  يونانی ھا و رومی ھا  اصوات " بَر بَر بَر" بود.   

  
"..امکان دارد اين عبارت به يونانی درموازات "بَربَرھا" باشد ولی : ". حکيمان و ... جاھالننسبت به

  لزوماً اينطور نيست.  اين ميتواند  طرز ديگری از اشاره به ھمه اقوام و اشخاص باشد.  
  

  17 – 16: 1(بروز آمده):   NASBمتن 
ھر کس که ايمان آَوَرد، نخست   زيرا از انجيل سرافکنده نيستم، چرا که قدرت خداست برای نجات 16

خدا مکشوف می شود، از ايمان تا ايمان،  چنانکه نوشته  نيکی کاملزيرا در آن،   17يھود و نيز يونانی.  
  "ــرد.پــارســا بـــه ايــمـــان زيـــســت خــواھـــد کــــ لــکــن"شده است: 

  
اين مضمون ارتقاء يافته و   31-21: 3مضمون اصلی کل کتاب می باشند. در  17- 16آيات :  16-17: 1

  خالصه شده است.  
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1 :16  
NASB ،NRSV   "از انجيل سرافکنده نيستم"          
NKJV       "از انجيل مسيح سر افکنده نيستم"  

TEV       "به انجيل اعتماد کامل دارم" 
 JB       خــوش سر افکنده نيستم" "از خبـــر  

  
اشاره می کند.  او از محتوی انجيل يا از  26: 9و لوقا  38: 8پولس احتماالً به سخنان عيسی در مرقس 

  ).18و  16و  12: 1تيمو  2آزار و شکنجه ای که نتيجه آنست سر افکنده نيست (م. ک.  
تأييد ميکرد که متحمل رنجھاست و  حی رايھوديان از انجيل شرمنده بودند زيرا ماشي 23: 1قرن  1در 

  يونانيان نيز ازآن شرمنده بودند، زيرا رستاخيز جسم را تأييد ميکرد.  
  
 "درعھد عتيق، کلمه عبری  ":نجات(yasho)  5در درجه اول به معنی رھايی جسمی بود (م. ک.  يعقوب :
: 1قرن  1در درجه اول به رھايی روحانی اشاره دارد (م.ک.  (sōzō))، لکن در عھد جديد کلمه يونانی 15
رجوع  125- 124صفحات نوشته رابرت ب. گردلستون،  »مترادف در عھد عتيق الفاظ« ).  به کتاب 21، 18

  نماييد.  
  
  

NASB       "به ھر کس که ايمان آورد"  
NKJV       "برای ھر کس که ايمان آورد"  
NRSV        دارد""به ھر کس که ايمان  

TEV       "ھمه ی آنانی که باور دارند"  
JB       "ھمه ی آنانی که ايمان دارند"  

انجيل برای ھمه افراد بشر است (حقيقتاً چقدر از کلمات "ھر کس" ، "ھر آنکه" و "ھمه"  لذت می برم) 
.  ).  شرط ديگر توبه است (م. ک31-30: 16اما ايمان آوردن يکی از شرايط پذيرش است (م.ک. اعمال 

).  تعامل خدا با انسان ھا توسط معاھده انجام ميشود. او ھميشه خود 21: 20؛ 16،19: 3؛ اعما 15: 1مرقس 
).  اما چند شرط برای عمل متقابل 65و 44: 6پيشقدم می شود و برنامه کار را مشخص ميکند (م.ک.  يوحنا 

  توجه کنيد.  5: 1به يادداشت برای  - انسان وجود دارد 
ترجمه شده است می تواند در انگليسی به کلمات "اعتقاد"  (believe)ی که درين جا "ايمان" واژه يونان

(faith)  "يا "اعتماد(trust)  نيز ترجمه شود.  واژه يونانی، نسبت به ھر کدام واژه انگليسی، معنی گسترده
بخش، ايمان مداوم است (م.ک. می باشد.  ايمان نجات  »الـــان حــفی زمــه وصــوج«تری دارد.  توجه کنيد 

  )!14: 4تسا  1؛ 15: 2قرن  2؛ 2: 15؛ 18: 1قرن  1
در اصل، کلمات مرتبط عبری و مأخذ اين لفظ يونانِی "اعتقاد"، به معنای ايستادن به طرز محکم و استوار 

حرکت داد.   به مثال مردی که قدمش را از ھم باز کرده، ايستاده است تا نتوان به آسانی او را -بوده است 
) و "نزديک بود قدم ھايم بلغزد" 2: 40استعاره ھای بر عکِس آن درعھد عتيق: "پايھايم در گل لجن بود" (مز 

ً در  emun   ،emunah ، aman).  ريشه ھای عبری مرتبط آن، 2: 73(مز  ، بعد ھا در استعاره و تشبيھا
ايماِن نجات سی که می توان روی او حساب کرد. مورد کسی استفاده شد که مورد اعتماد يا وفاداربود، يا ک

! اميد می ماند که وفادارنمی رساند ، بلکه قدرت خدا را در وفاداری بخش، قادر بودن انسان سقوط کرده را 
امين بودن ؛ ھمه اينھا در  ايمانداران به توانايی ھای خودشان نيست بلکه به شخصيت الھی و وعده ھای اوست

  ست.  و وعده ھای اوخدا، وفاداری او، 
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 "به تمام وکمال بيان  11-9آمده است و در فصل ھای  3و 10-9: 2در  دليل اين مختصراً  ": نخست يھود
  است.   27: 7، و مرقس 24: 15، 6: 10شده است.  اين در دنباله سخن عيسی در متی 

  اين می تواند مرتبط با حسادت بين ايمانداران يھودی و يونانی کليسای روم باشد.  
  
) 2) شخصيت خدا، و (1عبارت مذکور در چارچوب متن درين باره است: (  "خدا نيکی کامل" 17: 1

، "عدالت خدا »کتاب مقدس اورشليم« اينکه او چگونه آن شخصيت را به انسان گناھکار ميدھد. در ترجمه 
ازين مکشوف می گردد" آمده است.  در حاليکه اشاره آن به طرز زندگی اخالقی ايماندار می باشد، اما در 

است. اين نسبت دادن پارسايی خدا به انسان » داور پــارســا« درجه اول در باره اھليت قانونی او در برابر 
پارسا «به عنوان  -قرن شانزدھم  نھضت اصالحی پروتستانت - سقوط کرده گناھکار، از زمان رفورماسيون 

).  اين ھمان آيه ای است که 9: 3؛ فيليپيان  21: 5قرن  2مشخص شده است (م.ک. » شمرده شدن توسط ايمان
زندگی و الھيات مارتين لوتر را متحول ساخت!  لکن ھدف پارسا شمردن، تقديس، شبيه مسيح شدن ، يا 

).  پارسايی نه 19: 4؛ غال 10: 2؛ 4: 1؛ افس 29-28: 8شخصيت پارسا و بی خطای خداست (م. ک.  روم 
تنھا يک اعالميه رسمی قانونی است، بلکه فراخوانی برای يک زندگی مقدس می باشد؛ شباھت خدا در انسان 

  ).21: 5قرن  2بازگردانده خواھد شد تا انسان آنرا به عمل آورد (م. ک. 
  

  کامالً نيک ساختنعنوان خاص: 
" عنوانی چنان مھم است که شاگرد کتاب مقدس بايد اين مفھوم را مورد مطالعه گسترده تننيک ساخ کامالً "

  شخصی قرار دھد.
بين «توصيف شده است. اصل اين واژه که از زبان  "کامالً نيک"يا  "عادل"در عھد عتيق شخصيت خدا 

می آيد، از نِی رودخانه گرفته شده است که بعنوان ابزار ساختمانی استفاده ميشد و راست بودن افقی » النھرين
و سرشت  ديوارھا و حصارھا را با آن تعيين می کردند.  خدا اين واژه را بر گزيد تا تشبيھاً در باره ذات

شود.  او آن لبه مستقيم (خط کش) است که ھمه چيز با آن ارزيابی می گردد.  اين مفھوم، بيانگر خودش استفاده 
  است.کردن خدا و نيز حق او برای داوری  نيکی کامل

).  آدميان برای مشارکت 6: 9؛ 3و1: 5؛ 27- 26: 1انسان به صورت و شبيه به خدا آفريده شد (م.ک.  پيدا 
خلقت، صحنه يا زمينه ای است برای رابطه و تعامل خدا و انسان ھا. خدا ميخواست  با خدا آفريده شدند.  تمامی

انسان، اشرف مخلوقاتش او را بشناسد، دوست بدارد، خدمت کند و مانند او باشد!  وفاداری انسان آزمايش شد 
و انسان ھا ) و اولين زوج درين آزمون رد شدند. اين موضوع باعث گسيختگی رابطه بين خدا 3(م.ک. پيدا 

  ).  21-12: 5؛ روم 3گرديد (م.ک.  پيدا 
).  اينرا خدا بوسيله اراده خود و 15: 3خدا وعده داد که آن مشارکت را دوباره برقرارکند (م. ک.  پيدا 

پسر خويش انجام ميدھد. انسان ھا قادر به تصحيح چنين نقض عھدی که به اين شکاف جدايی انجاميده نيستند. 
  ).20: 3- 18 :1(م.ک.  روم 

پس از سقوط انسان، اولين قدم خدا برای تجديد رابطه ومشارکت، نقشه معاھده ای بود بر پايه دعوت او، و 
پاسخ انسان با  توبه، وفاداری، و اطاعت.  بخاطر سقوط شان، ديگر کاری از انسان ھا بر نمی آمد (م. ک.  

انسان ھای عھد شکن را به وضع درست اوليه  ).  خود خدا بايد پيشقدم می شد تا3؛ غال 31- 21: 3روم 
  برگرداند.  اينکار را او ازين طريق انجام داد:

  ).حقوقی نيکی کاملِ است ( کامالً نيک شناخته شدهاينکه انسان گناھکار بوسيله کار مسيح،  اعالم.   1
  . نسبت داده شده) نيکی کاملِ به انسان توسط کار مسيح ( نيکی کامل اعطای رايگان.   2
  اخالقی). نيکی کاملايجاد ميکند ( نيکی کاملکه در انسان ساکن شده، دراو » روح« اعطای.  3
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: 1مشارکت باغ عدن توسط مسيح، که شباھت خدا را در ايمانداران باز ميگرداند (م. ک.  پيدا  تجديد.  4
  در اثر ارتباط)  نيکی کامل) (26-27

اما خدا عمل متقابل بشر را الزاماً در چارچوب معاھده ميخواھد.  خدا صدور رأی ميکند، (به عبارت ديگر 
  متقابالً و بطور ھميشگی اينگونه عمل کنند:بايد برايگان می دھد) و فراھم ميآورد، اما انسان ھا 

  .   توبه1
  .  ايمان2
  .  روش زندگی مطيعانه 3
  .  استقامت4

عملی است معاھده ای و دو جانبه بين خدا و اشرف مخلوقات او. آن مبتنی برشخصيت خدا،  نيکی کامللذا 
کار مسيح، و توانمندی روح خدا است، و در مقابل ھرفرد بايد شخصاً و مداوماً واکنش مناسب داشته باشد. اين 

ف شده است اما نه با اين خوانده ميشود.  اين نقشه در اناجيل مکشو» پارسا شمردن بوسيله ايمان« نقشه کار، 
" به اشکال نيکويیکلمات.  پولس آن را بطور عمده تعريف و مشخص نموده، بيش از صد بار از واژه يونانی "

  مختلِف آن استفاده کرده است.  
را، نه از ادبيات يونانی، بلکه از   dikaiosunēيھودی تحصيلکرده ای بود، واژه   پولس که معلم مذھبِ 

کاربردی در ترجمه ھفتاد استفاده کرده است.  در نوشته ھای يونانی اين واژه در  SDQمفھوم عبری کلمه 
مورد کسی بکار ميرود که خود را با انتظارات اجتماعی و الھی ھماھنگ ميساخت.  در معنای عبری، ساختار 

خدايی است عادل و اخالقی، و مطابق  YHWHھدات بکار ميروند.  يھوه آن ھميشه با کلماتی است که در معا
اخالقيات عمل ميکند. او ميخواھد قوم او شخصيت او را در خود بازتاب دھند.  بشر بازخريد شده ، خلقت تازه 

مورد تأکيد » پارسا شمردن« ای ميگردد.  نتيجه اين تازگی، طرز زندگی جديد و خداپسندانه است (جنبه 
» سکوالر«ازآنجا که اسرائيل حکومت يزدان ساالری داشت، وجه تمايز روشنی بين   توليک ھای رومی).کا

(قوائد اجتماع) و مقدسات (اراده خدا) موجود نبود.  اين تمايز در ترجمه واژه ھای عبری و يونانی به انگليسی 
  باط با دين) ذکر شده اند.  " (در ارتنيکی کاملديده ميشود که "عدالت" (در ارتباط با جامعه) و "

  انجيِل عيسی (خبر خوش) اينست که مشارکت انساِن سقوط کرده با خدا دوباره برقرار شده است. 
[بيان در ظاھر مغاير و در واقع ھمخوان] پولس اينست که خدا توسط مسيح، گناھکار را تبرئه » پارادوکسِ «

و مرگ و رستاخيز او » پسر«ست؛ نيز دستاورِد زندگِی و رحم و فيض او» پدر«ميکند.  اين دستاورِد محبت 
است که عاشقانه محبت ميکند و بسوی انجيل مجذوب ميسازد.  پارسا نمودن » روح«می باشد؛ و نيز دستاورِد 

عملی است که خدا برايگان انجام ميدھد، اما بايد به زندگی خدا پسندانه ی شخص بيانجامد (ديدگاه آگوستين، که 
ی بود از تأکيد رفورماسيون بر رايگان بودن انجيل و ھم تأکيد کليسای کاتوليک روم بر زندگی تغيير ھم بازتاب

خدا" را صيغه مـفـعــولی ساختن بوسيله  کامل يکنيافته پرازمحبت و وفاداری).  رھبران رفورماسيون، لفظ "
تقديس جايگاه و « –می سازد مـلـکــی  تلقی ميکردند (يعنی عملی که انسان خاطی را قابل پذيرش خدا 

در حاليکه برای کاتوليک ھا اين واژه، صيغه  فـاعـلی مـلـکی  است، که منظور از آن، مراحل بيشتر ») منزلت
  واقعيت يقيناً اينست که ھر دوی اين امور است!! ».  تقديس تجربی و پيشرونده«  -شبيه به خدا شدن است 

، ثبتی است از تجديد رابطه و 20، تا مکاشفه باب 4از ديدگاه من تمامی کتاب مقدس، از پيدايش باب 
مشارکت باغ عدن توسط خدا.  کتاب مقدس با مشارکت خدا و انسان در محلی درين کره ی خاکی آغاز ميگردد 

).  شباھت خدا و 22-21) و کتاب مقدس در چنين محلی خاتمه ميگيرد (م. ک. مکاشفه 2-1(م.ک. پيدايش 
  ھدف  او برقرار و بازگردانيده خواھد شد! 

در ارائه مدرک و شواھد مباحث فوق، به بخش ھای منتخب ذيل درعھد جديد که نمونه ھايی از گروه 
  واژگان يونانی ھستند توجه نماييد.  

  است (اغلب در ارتباط با خدا بعنوان داور) کامال نيک.   خدا 1



 

31 

  26: 3ميان رو    1.1      
  6-5: 1تسالونيکيان  2    1.2      
  8: 4تيموتاوس  2     1.3      
  5: 16مکاشفه     1.4      

  است کامال نيک.   عيسی 2
  (لقب ماشيح) 14: 22؛ 52: 7؛ 14: 3اعمال     2.1      
  19: 27متی     2.2      
  7: 3؛ 29و 1: 2يوحنا  1    2.3      

  اينست که آنرا کامال نيک بسازدمخلوق خود  .   اراده خدا برای3
  2: 19الويان      3.1     
  )20-17: 5(م. ک.   48: 5متی     3.2     
  نيکی کامل.   راھھای خدا برای مھيا ساختن و ايجاد 4

  31-21: 3روميان      4.1     
  4روميان      4.2     
  11-6: 5روميان     4.3     

  14- 6: 3غالطيان     4.4     
  اعطا شده از طرف خدا     4.5     

  23: 6؛ 24: 3)   روميان 1              
  30: 1قرنتيان  1)  2              
  9-8: 2)   افسسيان 3              

  دريافت شده توسط ايمان     4.6     
   10، 6، 4: 10؛  30: 9؛ 13، 5، 3: 4؛ 26و 22: 3؛ 17: 1)   روميان 1              
  21: 5قرنتيان  1)  2              

  »پـسـر«از طريق اعمال     4.7     
   31-21: 5)   روميان 1              
   21: 5قرنتيان  2)   2              
  11-6: 2)   فيليپيان 3              

  باشند    کامال نيک.  اراده خدا اينست که پيروان او 5
  27-24: 7؛  48-3: 5متی      5.1     
  23-1: 6؛  5-1: 5؛  13: 2روميان      5.2     
  14: 6قرن  2     5.3     
  11: 6تيموتاوس  1     5.4     
  16: 3؛  22: 2تيموتاوس  2     5.5     
  7: 3يوحنا  1     5.6     
  24: 2پطرس  1     5.7     

  داوری ميکند املنيکی ک.  خدا جھان را بوسيله 6
  31: 17اعمال      6.1    
  8: 4تيموتاوس  2     6.2    

  :آنبه رايگان، از طريق مسيح، به بشر خاطی داده شده است.   ويکی از خصايل خداست  نيکی کامل
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  الھی است.  مشيت 1
  .  ھديه خداست2
  .  عمل مسيح است3

بازگشـت «جديت و استقامت پيگيری شود؛ و آن روزی، با شدن نيز بايد با کامالً نيک لکن فرآيند           
به کمال خواھد رسيد.  مشارکت با خدا، در زمان نجات مجدداَ برقرار ميشود، اما در سراسر » ثـانـوی

  ، به ديدار روبرو بيانجامد!»بازگشت ثانوی«زندگی رو به فزون است تا در وقت فوت يا 
  

       »:مطبوعات  اينتر وارسيتی«از   »ھنگ لغات  پولس و نامه ھای اوفر«اين نقل قول مناسبی است از      
را تأکيد مينمايد. به نظر  »خداشمرده شدن توسط  کامل يکِ ن« بيش از لوتر، جنبه رابطه ایِ  "کالوين،     

دارد جنبه تبرئه را در بر ميگيرد. کالوين  »خدا شمرده شدن توسط کامل يکِ ن«ميرسد ديدگاھی که لوتر از 
  ).834خدا به چه طرزعالی وتحسين برانگيزی بما بيان يا اعطا شده است" (صفحه  نيکی کاملتأکيد ميکند 

  به نظر من رابطه ايماندار با خدا سه جنبه دارد:  
   .   انجيل، يک فرد و شخص است (تأکيد کليسای شرق و کالوين)1    

  .   انجيل، حقيقت است (تأکيد آگوستين و لوتر)   2    
  .   انجيل، زندگی تغيير يافته است (تأکيد کليسای کاتوليک)3    
ھمه اينھا حقيقت دارند و برای مسحيت سالم و درست و مسيحيتی که مطابق کتاب مقدس است، بايد به     

کيد شود يا از اھميت آن کاسته گردد، مشکالت بوجود تمامی آنھا اعتقاد داشت. اگر ھر يک از آنھا زياده تأ
  خواھند آمد.

  بايد از عيسی استقبال کنيم!     
  بايد به انجيل ايمان داشته باشيم!     
  بايد ھدف ما اين باشد که شبيه مسيح شويم!      

  
  
  

NASB ،NKJV    ""از ايمان تا ايمان      
NRSV      "از طريق ايمان برای ايمان"  

TEV      "از طريق ايمان است، از ابتدا تا انتھا"  

JB      "اين نشان ميدھد ايمان چگونه به ايمان رھنمون ميگردد"  
که نشانگر تغيير مطلب يا گسترش آن می باشند.  او ،  eisو  ekدارد، » حـــرِف اضــافــه«اين عبارت دو 

بکار می برد.  مسيحيت ھديه  18: 3قرن  2در  را  eis و  apoو  16: 2قرن  2عيناً ھمين ساختار را در 
  ايست که بايد مشخصه و روال زندگی شخص گردد.  

آنرا اينطور ترجمه ميکند: "طريق » عھد جديد ويليامز«چند امکان برای ترجمه اين عبارت وجود دارند.  
) خدا مصدر ايمان است 1ايمان که به ايمانی بزرگتر رھنمون می شود." نکات اصلی الھياتی چنين می باشند: (

)  نتيجه ايمان بايد زندگی 3) بشريت بايد متقابالً عمل کند و به عمل متقابل ادامه دھد؛ و (2("مکاشفه شده") (
  خدا پسندانه باشد.

).   نجاتی که 9: 3؛ فيليپيان 1: 5اينست که "ايماِن" به مسيح بسيار مھم و اساسی است (م. ک.  مسلمامر 
؛ 12: 1؛ يوحنا 15: 1د مشروط بر اينست  که شخص در مقابل، ايمان آورد (م. ک.  مرقس خدا ارائه می کن

  ). 21: 20؛ 19،  16: 3، اعمال 16: 3
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NASB    "لکن مرد پارسا به ايمان زيست خواھد کرد"  
NKJV      "پارسايان به ايمان زيست خواھند کرد"  
NRSV      "کسی که پارسا است به ايمان زيست خواھد کرد"  

TEV      "کسی که رابطه اش با خدا بوسيله ايمان اصالح شده است زيست خواھد کرد"  
JB       "مرد راستکار حيات را توسط ايمان می يابد"  

[متن عبری اصلی کتاب مقدس] يا از » مـتـن مـاسـورتـيـک«بود، اما نه از  4: 2اين نقل قولی از حبقوق 
در عھد عتيق "ايمان" معنای استعاره ای گسترده ی "قابل اعتماد بودن" "امين بودن" يا "به ».  ترجمه ھفتاد«

).  26، 25، 22، 21، 5: 3کسی وفادار بودن" را داشت.  وفاداری خدا پايه ايماِن نجات بخش است (م.ک.  
متن عھد عتيق درغالطيان  لکن، وفادارِی انسان گواه توکِل او بر آن چيز ھايی است که خدا فراھم ميکند. ھمين

، آنچه را متضاد با 20: 3-18: 1نقل قول شده است.  واحد ادبی بعدی،  روميان  38: 10و حبقوق  11: 3
  وفاداری نسبت به خداست، نمايان ميکند.  

  شايد ياری باشد درينجا برداشت ھای چندی از منقدين امروزی را ازين قسمت آخِر عبارت، فھرست نماييم.
1.   Vaughan    "با ايمان شروع می شود و با ايمان خاتمه می يابد"        
2.   Hodge      "تنھا توسط ايمان" 
3.   Barrett      "بر ھيچ پايه ای نيست مگر بر ايمان" 
4.   Knox      "اول و آخر، ايمان" 
5.   Stagg      "راستکاران بوسيله ايمان خواھند زيست"   

  

  23 – 18: 1(بروز آمده):   NASBمتن 
زيرا غضب خدا از آسمان به ظھور می رسد بر ضد ھر گونه بی دينی و شرارت انسانھايی که با  18

زيرا آنچه از خدا شناخته شده است در دروِن ايشان بديھی است،  19شرارت حقيقت را سرکوب می کنند.  
ی خدا، يعنی قدرِت زيرا از آغاز آفرينش جھان، صفات ناديدن 20چون خدا آن را بر ايشان بديھی ساخته است. 

سرمدی و سرشت الھی، به روشنی ديده شده اند زيرا بوسيله آنچه ساخته شده، ادراک شده اند.  تا آنکه 
زيرا ھر چند خدا را شناختند، او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند،  21ايشان را ھيچ عذری نباشد. 

آنھا اعالم  22ی بی فھم ايشان را تاريکی فرا گرفت. بلکه در انديشۀ خود به بطالت گرفتار آمدند و دلھا
و جالل خدای غير فانی را با تمثالی به شکل انسان فانی و  23ميکردند حکيم ھستند، اّما احمق گرديدند 

      پرندگان و چارپايان و خزندگان معاوضه کردند.  

 
سه بار، و  –بکار رفته است  17-16آيات »  جمله مضمون«در  gar توجه کنيد چند بار "زيرا":   18: 1

» با قدرت خدا برای نجات«)، که 31: 3-18: 1درينجا اولين نکته پولس را در مورد انجيل معرفی ميکند (
  ). 17- 16: 1تضاد داده شده است (

    
   :"دنيای بی دين زمان پولس را مجسم ميسازد.  خصوصياتی که پولس در مورد  23-18آيات "غضب خدا

نامه به بعد و  1: 13 حکمت سليماندنيای بی دينان قائل است ھمچنين در ادبيات يھود ديده ميشود (م. ک.  
که در باره ) و حتی در نوشته ھای اخالقی يونانی و رومی نيز.  ھمان کتاب مقدسی 38-134، آريس تِه آس

 15: 4؛  5: 3؛  8، 5: 2؛  32-23محبت خدا بما می گويد ھمچنين خشم او را مکشوف ميسازد (م. ک.  آيات 
  ).5-4: 13؛  19: 12؛  22: 9؛  9: 5؛ 
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اين واقعيت بازگو کننده خشم و محبت ھر دو واژه ھای بشری ھستند که در مورد خدا بکار رفته اند.  آنھا 
آنرا بپذيرند و آنطور زندگی کنند.  اگر کسی قصداً اراده خدا  دارد که ميخواھد ايمانداران خدا طريقیکه  ھستند

: 2و ھم در آخرت (م.ک.  - چنانکه درين آيه آمده  -(انجيل مسيح) را نپذيرد، ھم درين دنيا عقوبت خواھد ديد 
به  21: 28" اوست (م.ک. اشعيا و عجيب نامعمول).  لکن نبايد خدا را انتقام جو تلقی کرد.  داوری، "کاِر 5

مقايسه نماييد. بيش از ھر صفات ديگری، در او  9: 7؛  10: 5را با  9: 5بعد).  محبت شخصيت اوست؛  تثنيه 
)، 6:7؛ غال  14-13: 12عدالت و رحمت وجود دارند.  اما ھمه بايد به خدا حساب پس بدھند (م. ک.  جامعه 

  ).   10: 5قرن  2؛ 12-10: 14حتی مسيحيان (م. ک.  
  
  :"خشم خدا نيز 17، (آيه است ھمانطور که انجيل، حقيقتی است که مکشوف شده"به ظھور می رسد ،(

  بشر ھيچيک از آنھا را نه کشف کرده است و نه با منطق به آنھا دست يافته است.!  می باشد چنين
  
   "افراد نادانیبه جھالت و ، نه وددر رجوع به رد عمدی از جانب انسان ب"حقيقت را سرکوب می کنند 

) آنان حقيقت را می دانند 1).  معنی آيه مذکور می تواند چنين باشد: (21-17: 3؛ يوحنا 32، 21(م.ک.  آيات 
) زندگی ھا و/ يا 3) طرز زندگی آنھا نشان می دھد آنان حقيقت را رد می کنند؛ يا (2ولی آنرا رد ميکنند؛ (

  گران حقيقت را نشناسند و دريافت نکنند.  سخنان آنھا باعث می شوند دي
  

   عنوان خاص:  "حقيقت" در نوشته ھای پولس
    

می آيد که به معنای   emetاستفاده پولس ازين واژه و شکل ھای مربوطه ی آن، از مترادف عھد عتيق آن  
امين يا وفادار است.  در نوشته ھای يھودی زمان بين عھد عتيق و عھد جديد، کاربرد آن مفھوم "حقيقت" در 

مشابه آن "سرودھای شکرگذاری" از طومارھای بحرالميت پارالل و تضاد با "دروغ" بود.  شايد نزديک ترين 
 ، "شاھدان حقيقت" شدند.» اِسـيـن«اعضای جامعه  فته است. آن، در مورد تعاليم مکشوف بکار ر در باشند که

  پولس از اين کلمه بعنوان راھی برای رجوع به انجيل عيسی مسيح استفاده ميکند.
  8: 15؛  7: 3؛ 20، 8: 2؛ 25، 18: 1.   روميان 1
  6: 13قرنتيان  1.   2
  8: 13؛  10: 11؛ 7: 6؛ 2: 4قرنتيان  2.   3
  7: 5؛ 14، 5: 2.   غالطيان 4
  14: 6؛  13: 1.   افسسيان 5
  6، 5: 1.   کولسيان 6
  13، 12، 10: 2تسالونيکيان  2.   7
  5: 6؛  3: 4؛  15: 3؛  4: 2تيموتاوس  1.   8
  4: 4  ؛8، 7: 3؛ 25، 18، 15: 2تيموتاوس  2.   9
  14، 1: 1.   تيطس 10

  
  استفاده ميکندپولس ھمچنان ازين لفظ بعنوان راھی برای طرز بيان صحيح خود 

  25: 26.   اعمال 1
 1: 9.   روميان 2
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  6: 12؛  14: 7قرنتيان  2.   3
  25: 4.   افسسيان 4
  18: 1.   فيليپيان 5
  7: 2تيموتاوس  1.   6

و طرز زندگيش (برای ھمگی  8: 5قرن  1او ھمچنين اين واژه را برای توصيف انگيزه ھای خود در
  مردم استفاده ميکند: در مورداو گاھی از آن بکار ميبرد.  8: 4يپ فيل و 9: 5 و  24: 4مسيحيان نيز) در افس 

  )17: 17؛  33: 3(م. ک.  يوحنا  4: 3.   خدا، روم 1
  )6: 14(مشابه به يوحنا  21: 4.   عيسی، افس 2
     13: 1رسوالن، تيطس  شھادت ھای.   3
  8: 6قرن  2.    پولس، 4

استفاده ميکند،  15: 4و افس  16: 4) در غال  alētheuōارت ديگر از تنھا پولس از شکل فعل آن (به عب
فرھنگ نوين بين المللی « مطالعه بيشتر به  کالين براون  (ويراستگر)،  برایکه در رجوع به انجيل است.  

  رجوع نماييد. 902-784، صفحات 3، جلد  »الھيات عھد جديد

  
 "آنچه از خدا می توان شناخت بر آنان آشکار است، چون خدا آن را بر ايشان آشکار ساخته است":  19: 1

[از  6- 1: 19و مز  10- 7: 12؛ ايوب  20ھمه افراد بشر از روی خلقت چيزی در باره خدا ميدانند (م.ک.  آيه 
ی اين "مکاشفه طبيعی" خوانده [از طريق کالم خدا]، ھمچنين حکمت).  در علم الھ 15-12طريق طبيعت]، 

ميشود و اگرچه کامل نيست، آن مبنا است که خدا طبق آن، کسانی را مسئول می شناسد که ھرگز با "مکاشفه 
  ).9: 2؛  15: 1خاِص" خدا در کالم مقدس او، يا سرانجام در عيسی، روبرو نشده اند (کولسيان 

) معنای عھد عتيق آن، برای رابطه نزديک 1( لفظ "شناختن" در عھد جديد به دو معنی بکار ميرفت:
) معنای يونانی آن، درباره واقعيات موضوعی (م. ک.  آيه 2)، و (5: 1؛ ارميا  1: 4اشخاص (م. ک.  پيدا 

است که بايد » شـخص«است که بايد ازو استقبال بعمل آيد و ھم پيامی در باره آن » شخصی«).   انجيل ھم 21
  بکار رفته بود.     2ان آورد!  درين آيه تنھا اين به معنای شماره دريافت کرد و به آن ايم

  
  اين آيه سه جنبه خدا را ذکر ميکند.  20: 1

 )27: 11؛ عبر  17: 1تيمو  1؛  15: 1صفات نا ديدنی او (شخصيت او، م. ک.  کولسيان    .1
 قدرت ابدی او (که در آفرينش طبيعی ديده ميشود)   .2
 عمال و انگيزه ھای او برای آفرينش ديده ميشود)طبيعت الھی او (که درا   .3

  
 "حـرف اضـافـه«":  زيرا از آغاز آفرينش جھان«  apo  به معنای دنيوی آن استفاده شده است. عبارت

) خلقت 1ديده ميشود.  خدای نا ديدنی اکنون ديده ميشود: در ( 4: 3پطر 2؛  19: 13؛ 6: 10مشابھی در مرقس 
  ). 14:9) سرانجام در عيسی (م. ک.  يوحنا 3) ؛ و (119، 19) کالم خدا (مز 2فيزيکی (اين آيه) ؛ (

  
 "يونانی،  از ادبيات":  سرشت الھیtheiotēs  را می توان "جالل الھی" ترجمه نمود.  اين در باالترين

قرن  2درجه در عيسی مشاھده می شود.  او بگونه ای منحصر به فرد، شباھت الھی را در خود دارد (م.ک. 
).  حقيقت عالی و 9: 2؛ 19: 1).  او مکاشفه کامل خداست ، به شکل انسان (کولسيان 3: 1؛ حبقوق 4: 4

شريک » شباھت به مسيح«حيرت انگيز انجيل اينست که انساِن سقوط کرده، بوسيله ايمان به مسيح، در 
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) بازگردانيده 27-26: 1).  شباھت خدا در انسان ھا (م.ک. پيدا 2: 3يوحنا  1؛ 10: 12ميگردد (م.ک. حبقوق 
  )!4-3: 1پطر  2، م.ک.  theiosشده است (

  
  

NASB  "  اند زيرا بوسيله آنچه ساخته شده، ادراک شده اند"به روشنی ديده شده  

NKJV "به روشنی ديده ميشوند، و بوسيله آنچه ساخته شده است ادراک می شوند"  
NRSV  "به وسيله آنچه او ساخته است ادراک و ديده شده اند" 

TEV  "به روشنی ديده شده اند؛ آنھا در آنچه  خدا ساخته است ديده می شوند" 
NJB  يله ادراک ذھن از مخلوقات، به روشنی ديده شده اند"" بوس  

داللت بر بينش ») زمــان حــال مـجـھــول«(ھر دو  kathoraō) و 17: 15(م. ک. متی  noeōترکيب 
) کتاب مقدس.  ھر دو اينھا برای بشر قابل درک می 2) طبيعت و (1واقعی ميکند.  خدا دو کتاب نوشته است: (

 ).9-1: 13، »حکمت«ا ايجاب می کنند (م.ک. باشند و جواب متقابل ر
 
   :"تحت اللفظی اين عبارت چنين است: "ھيچگونه دفاع قانونی".   بطور"پس آنان را ھيچ عذری نيست

بکار رفته است.  بياد  1: 2) درعھد جديد تنھا درين جا و در apologeomaiبعالوۀ    aاين لفظ يونانی (
ھمه انسان ھا را نشان دھد.  انسان ھا  گمراھیاز لحاظ علم الھی، اينست که  20: 3- 18: 1بياوريد ھدف باب 

 مسئول آنچيزھايی محسوب ميکند که ميدانند يا می خدا انسان ھا را صرفاً  در مورد آنچه ميدانند مسئول ھستند. 
  توانند بدانند.  

 
بطرز فزاينده شريرند. از زمان  بلکهندارند مذھبی  پيشرفتانسان ھا زيرا ھر چند خدا را شناختند":  " 21: 1

   پيدايش، بشريت سير نزولی داشته است.  تاريکی غليظ تر ميگردد! 3باب 
  
 "24و  23آيات  است: دينان اين فاجعه ی بت پرستی بی":  او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند 

  ).13-9: 2(م. ک.  ارميا 
  
 "عھد جديد:":  «بلکه در انديشۀ خود به بطالت گرفتار آمدند و دلھای بی فھم ايشان را تاريکی فرا گرفت 

نوشته اوالف م. مورلی ميگويد: "اما آنان خود را مشغول گمان ھای ابلھانه در باره او  »برگردانی جديد
ساختارھای يادبود ان احمق آنھا، در تاريکی کورمال روان گرديد."  نظام ھای مذھبی انسانی، ساختند، و اذھ

  ). 23-16: 2؛ کولسيان 22ھستند از سرپيچی و غرور روحانی (م. ک.  آيه  تاريخی
می باشند. آيا وجه مجھول اينرا می رساند که عدم » اخـبـاری مـجـھـول معين غير گذشته«آن دو فعل، 

دل آنھا را پوشانيده بود يا اينکه نپذيرفتن نور،  چشمادراک و واکنش متناسب آنھا به اين سبب بود که خدا 
  )؟19-17: 4؛ افس  5: 2؛ ار  15: 17پاد  2؛  16-12: 10بود (م. ک.   کردهسخت را دلھاشان 

  
 "اين واژه به معنای عھد عتيق آن برای تمامی شخص بکار رفته است.  اما، اين اغلب وسيله ای   ":قلب

  رجوع نماييد. 24: 1در » عنوان خاص«برای رجوع به فرآيند تفکر و احساس بود.  به 
  
1 :22  

NASB ،NKJV    " آنھا اعالم ميکردند حکيم ھستند، اّما احمق گرديدند"  
NRSV       " ميکردند، اما احمق گرديدندادعای حکمت"  

TEV       "آنھا ميگويند حکيم ھستند، اما احمق ميباشند"      
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JB       "ھرچه بيشتر خود را فيلسوف ميخواندند، احمق تر می شدند"  
ست که مشکل اينانگليسی، از لفظ يونانی برای "احمق" گرفته شده است.  زبان [ابله] در   ”moron“لفظ

).  اين برميگردد 23-8: 2؛ کولسيان  31-18: 1قرن  1بشر مغرور است و به دانايی خود اعتماد دارد (م.ک. 
دانايی، جدايی و داوری بھمراه آورد.  مقصود اين نيست که دانايی بشرھميشه آگاھی و .  3به پيدايش باب 

  نھايی وغائی نيست! اينست که اشتباه است، بلکه 
  
؛ 27-26: 1ھايی که به صورت و شباھت خدا ساخته شده بودند، عمداً در جھالت خود (م.ک. پيدا  انسان  1:23

  ھای دنيوی کردند، از قبيل: شکل) خدا را مبدل به 6: 9؛ 3، 1: 5
 جانوران (مصر) .1
 نيروھای طبيعت (ايران) .2
-15: 4.ک. تث شکل ھای انسانی (يونان/ روم) يعنی بت ھا! حتی خود قوم خدا اينکار را کردند (م .3

24       .(  
  چند شکل نوين از اين گناه ديرينه عبارتند از:

 محيِط زيست گرايی (مادر زمين) .1
(عرفان، اعتقاد به عالم ارواح و روح گرائی، و فرقه ھای اعتقادات » عصر جديد«تفکر شرقی  .2

 مرموز)
آرمان گرايی پيشرو، و ايمان  انسان گرايی ھمراه با انکار وجود خدا (مارکسيسم، فلسفه جامعه ايده آلی، .3

 نھايی به سياست يا آموزش)
 کل نگر (سالمت و طول عمر) طبِ  .4
 تحصيالت .5

 
 "رجوع نماييد 23: 3» عنوان خاص«به  ": جالل 
  
 "(فساد پذير) ذيل رجوع نماييد» عنوان خاص«به   "انسان فانی  
  

  (PHTHEIRŌ)عنوان خاص: نابود کردن، منھدم ساختن، فاسد کردن 
.  اين ، منھدم ساختن، فاسد کردن يا ضايع کردن استنابود کردن  phtheirō ی  معنای اساسی اين واژه

  می تواند در موارد ذيل بکار رود:واژه   
  )2: 7قرن  2نابودی مالی (احتماالً    .1
  الف) 17: 3قرن  1.   ھالکت جسمی (م. ک.  2
  )2: 19؛ مکا  8: 6؛ غال 50، 42، 33: 15قرن  1؛ 21: 8؛ 23: 1.   فساد اخالقی (م. ک.  روم 3
  )3: 11قرن  2.   اغفال جنسی (م. ک.  4
  ) 19، 12: 2پطر  2.   ھالکت ابدی ( م.ک. 5
  ب) 17: 3قرن  1؛  22: 2.   سنت ھای انسانی رو به زوال (م. ک.  کول 6

 1؛ 23: 1ست (م. ک. روم اين واژه اغلب در يک متن ھمراه با واژه متضاد و نفی شده ی آن بکار رفته ا
فيزيکی ما و  بين بدن ھای زمينیِ ).  توجه داشته باشيد به تضاد ھای پارالل (مشابه) 53، 50: 15؛ 25: 9قرن 

  ابدی ما. بدن ھای آسمانیِ 
  50، 42: 15قرن  1فانی [فساد پذير] در تضاد با غير فانی [فساد ناپذير]،    .1
  43: 15رن ق 1.   بی حرمتی در تضاد با جالل، 2
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   43: 15قرن  1قدرت،  .   ضعف در تضاد با3
  با بدن روحانی تضاد.   بدن طبيعی در 4
  45: 15قرن  1با  آدم آخر،  تضاد.   آدم اول در 5
  49: 15قرن  1آسمانی،  و شباھت با صورت تضاددر و شباھت زمينی  .   صورت6

  

  25- 24: 1): بروز آمده(  NASBمتن 
پس خدا ايشان را در شھوات دلشان به ناپاکی واگذاشت، تا در ميان خود، بدنھای خويش را بی حرمت  24

زيرا آنان حقيقِت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت  25سازند. 
  نمودند، خالقی که تا ابد متبارک است.  آمين.

  
اين بدترين حکِم ممکن بود.  بدين ترتيب خدا می فرمود:  :"خدا ايشان را ... واگذاشت " 28، 26، 24: 1

-23).  آيات 42: 7؛ اعما 17: 4؛ ھوشع 12: 81"بگذار انسان ھای سقوط کرده براه خود بروند" (م. ک. مز 
ودن آنرا (و خدا دنيای بی دين را رد کرده است (خشم دنيوی) و ھمچنين مذھبی ب توصيفی است ازينکه 32

  و استثمار جنسی است! انحرافمذھبی بودن ما را نيز)!  مشخصه بی دينی در زمان ھای گذشته و حال،  
  
  به عنوان خاص ذيل رجوع کنيد.   :"دلشان"  24: 1
  

  عنوان خاص:  قـلــب
است.  آن   lēbو عھد جديد بکار رفته  بازتابی از واژه عبری » ترجمه ھفتاد«که در   kardiaواژه يونانی 

، »انگليسی -واژه نامه يونانی« به چند طريق استفاده شده است (م. ک. باور، آرندت، گينگريچ و دانکر، 
  ). 404- 403صفحات 

؛ يعقوب  3-2: 3قرن  2؛  17: 14اعما م. ک.  محور زندگی فيزيکی و جسمی، تشبيھی از شخص (   .1  
5 :5(  

  .  محور زندگی روحانی (اخالقی)2
: 2؛مکا  4: 2تسا  1؛25: 14قرن  1؛27: 8؛ روم 15: 16لوقا م. ک.  خدا قلب را می شناسد ( الف.    

23 (    
  :6؛ روم 35: 18؛ 19-18: 15ب.     در مورد زندگی روحانی انسان ھا بکار رفته است (م. ک.  متی 

  )22: 1پطر  1؛  22: 2تيمو  2؛ 5: 1تيمو  1؛ 17  
14: 16؛23: 7 اعما؛ 48: 24؛ 15: 13 متیم. ک.  .  محور زندگی فکری (به عبارت ديگر: انديشه، 3

 2 ؛26: 1؛ يعقوب  18: 4؛  18: 1؛ افس  6: 4قرن  2؛  18: 16؛  6: 10؛  21: 1؛ روم  27: 28  
  دل مترادف با ذھن است) 7: 4و فيليپيان  15-14: 3قرن  2؛ در  7: 18؛ مکا  19: 1پطر   

: 7؛ 5: 4قرن  1؛ 23: 11؛ 4: 5.  محور قصد و خواست (به عبارت ديگر: اراده، م. ک.  اعمال 4
  )7: 9قرن  2؛ 37  

: 2قرن  2؛  24: 1؛ روم  13: 21؛  54: 7؛  26،37: 2؛ اعمال  28: 5.  محور احساسات (م. ک.  متی 5
  )7: 1؛ فيليپيان  22: 6؛ افسسيان  3: 7؛  4  

[به عبارت  6: 4؛ غال  22: 1قرن  2؛  5: 5بفرد فعاليت روح خدا (م. ک.  روم .  عرصه منحصر 6  
  ])17: 3ديگر مسيح در دلھای ما، افس 



 

39 

، که نقل قولی 37: 22ای در رجوع به تمامی وجود شخص (م. ک.  متی  ست استعاره، طريقی ا.  دل7
 نماياندل، نوع شخص را کامال ).  افکار، محرک ھا، و اعمال نسبت داده شده به 5: 6است از تثنيه 

  .  عھد عتيق کاربردھای چشم گيری  ازين واژه ھا دارد.ميسازند
  نيز توجه نماييد)  9-8: 11(به ھوشع  "خداوند در دل خود محزون گشت"، 21: 8؛ 6: 6الف.   پيدا   
  ، "با تمام دلت و تمام جانت"5: 6؛  29: 4ب.   تث     
  29: 2" و روم "دل نامختون 16: 10ج.   تث     
  ، "دلی تازه"32-31: 18د.   حز      
   "دل سنگی" تضاد با، "دلی تازه" در 26: 36ه.   حز      

      
) انسان خود را در 1( معنی کرد گونهاين را می توان چند :  "حقيقِت خدا را با دروغ معاوضه کردند" 25: 1

می پرستد، يعنی بت ھا خود ساخته است را ) انسان آنچه 2؛ ()11، 4: 2تسا  2 م. ک. مقام خدايی قرار ميدھد (
 م. ک. که ھمه چيز را آفريد ( YHWH يھوه ) به عوض19: 16؛ 25: 13؛ ارميا 20: 44م. ک.  اشعيا ( را

، 21: 2  ا يوحنا ؛17: 14حنا يو م. ک. ( انسان در نھايت، حقيقت انجيل را رد کرده است) 3؛ يا ()23-18آيات 
  از بقيه متناسب تر است.  2متن، شماره  در  ).27

  
 "انسان ھميشه خدايان خواھد داشت.  ھمه انسان ھا اين حس را دارند که يک  : "پرستش و خدمت نمودند

  شخص، حقيقت، يا چيزی فراتر از خودشان وجود دارد. 
  
 "که کامال آوردپولس با دلی پر شور دعای برکت يھودی را به زبان  : "که تا ابد متبارک است.  آمين ،

؛ 5: 9).  پولس اغلب در ضمن نوشتن دعا ميکند (م.ک.  31: 11قرن  2؛ 5: 9مشخصه اوست (م. ک.  روم 
  ). 27: 16؛ 33: 15؛ 36: 11

  
 "ذيل رجوع نماييد.» عنوان خاص«به  : "تا ابد  
  

   ونانی)ي اصطالحاتعنوان خاص:  تا ابد ( 
: 16؛ 36: 11؛ 25: 1؛ روم 33: 1است (م. ک.  لوقا  ”unto the ages“يک عبارت اصطالح يونانی 

الفاظ مترادف در عھد « به باشد.   درعبری  olam’)، که می تواند نشانگر  17: 1تيمو  1؛ 5: 1؛ غال 27
  طـــبــرتــارات مـبـر عــايـسرجوع نماييد.   321-319ـون، صفحات تــسـگردل ب.  رت ـ، نوشته راب» قـيـتــع

“unto the age” .12؛ 35: 8؛ 58: 6؛ يوحنا 55: 1]، لوقا 14: 11[مرقس  19: 21ک.  متی  می باشند (م :
).  بنظر می رسد 21: 3(م. ک.  افس  ”of the age of the ages“) و 9: 9قرن  2؛ 16: 14؛ 8: 13؛ 34

بصورت  -باشد  جمعوجه " می تواند agesتا ابد" تفاوتی بين اين اصطالحات وجود ندارد.  واژۀ " "در مورد 
يا ممکن است  -" می گفتندملوکانهمعنی مجازی در ساختار دستوری معملين مذھبی يھود  که به آن "جمع 

اشاره ای باشد به تعدادی "اعصار" در چارچوب معنِی يھودی "عصر معصوميت"، "عصر شرارت"، 
  "عصر آينده"، يا "عصر پارسايی".    

      
 "به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد:  "آمين  
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  عنوان خاص:  آمـيــن
  
I.  عـــھـــد عــتـيـق  

و   (emun, emunah)يا حقيقت گويی  (emeth)الف.   واژه "آمين" شکلی از واژه عبری برای حقيقت   
  ايمان يا وفاداری است.    
آن کسی است نا استوار  متضاداسـت.  » ايستادن فـرد بطور استـوار« ريشـه شـناسی لغـوی آن از  ب.  

: 23 ؛ ارميا18: 73؛ 2: 40 مزمور؛ 16: 38؛  67-64: 28تـثـنـيه  م. ک. و در حال لغـزيدن (
اللفظی، معانی استعاره تحت  کاربرد ازاين). 2: 73مزم. ک. (سکندری می خورد  کسی کهيا ) 12
(م. ک. پيدايش مورد اعتماد ، و وظيفه شناسان، ، قابل اطمينباوفاساخته شده اند به عبارت:  ای
  ). 4: 2؛ حبقوق 16: 15

  کاربرد ھای خاص  ج.  
  ) 15: 3تيمو تاوس  1( 16: 18پادشاھان  2تون، س.   1    
  12: 17، خروج اطمينان   .2    
  12: 17، خروج ثبات قدم   .3    
  7-5: 34؛  6: 33استواری، اشعيا .   4    
     22: 12؛ امثال 16: 22؛ 24: 17؛ 6: 10پادشاھان  1، راست   .5    
  9 :7؛ اشعيا 20: 20تواريخ  2پا برجا و مستحکم، .   6    
  168، 151، 142،  43: 119قابل اطمينان (تورات)، مزمور    .7    
  در عھد عتيق دو واژه ديگر عبری برای ايمان فعال بکار برده شده ند.  د.  
    1   .bathach  ،اعتماد  
    2   .yra  ،12: 22ک.  پيدايش  احترام، پرستش (م.، ترس(   
بوجود آمد که برای  »آئين عبادت و دعا« در ی، کاربرددناعتـمـاد يا قـابـل اطـميـنـان بواز مفھوم   ه.  

؛ 26 -15: 27کار ميرفت (م. ک. تثـنيه ب ديگرشخص قابل اطمينان بودن کالم  ياتصديق صحت 
  ). 48: 106؛ 52: 89؛ 19: 72؛13: 41؛ مزمور 6: 8نحميا 

است (م.  YHWHکليد اين واژه وفاداری انسان نيست، بلکه وفاداری يھوه  ،از لحاظ علم الھی  و.  
 بشـرِ  ).  تنھا امـيـدِ 2: 138؛ 2: 117؛ 1: 115؛ 4: 108؛ مزمور 4: 32؛ تثنيه 6: 34ک. خـروج 

  و وعده ھای او می باشند.   YHWH پر فيض و وفادارانه يھوه  معاھده ی سقوط کرده، ثباتِ 
و  تاريـخکتاب مقدس   ).4: 2می شناسند بايد مانند او باشند (م.ک. حبقوق را  يھوهآنانی که       

متن ثبت شده ای اسـت ازينکه خدا شباھـت خود را در انسان دوباره برقرار ساخته است (م. ک. 
.  باز ميگرداندنزديک با خدا  ).  نجـات، توانايـی انســان را بـرای داشتن مشـارکت27- 26: 1پيدا 
  آفريده شده ايم. مقصودبه اين ما 

  
II.  عــھـــــد جــديــد  

ک.  (م.  رايج استعھد جديد در ،و دعا آئين عبادت در آخر تأييد اعتبار گفتار بعنوان ،آمين" لفظ "  الف.  
  ).12: 7؛ 14: 5؛ 7: 1؛ مکا 20: 1قرن  2؛ 16: 14قرن  1

: 16؛ 36: 11؛ 5: 9؛ 25: 1روم  م.ک. ( رايج استخاتمه دعا  بعنواندرعھد جديد  واژهاين کاربرد   ب.  
  ). 18: 4تيمو  2؛ 16: 6 ؛17: 1تيمو 1؛ 18: 3تسا  2؛ 20: 4 فيليپ ؛21: 3افس  ؛18: 6؛ 5: 1غال  ؛27

کردن برای مطرح  )دوبار پشت سرھمکه اين لفظ را (در يوحنا اغلب  استعيسی تـنـھا کسی   ج.  
  )43: 23؛ 32: 21؛ 29، 17: 18؛ 37: 12؛ 24: 4(م. ک.  لوقا  فتار مھـم بکار ميبردگ
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   ).16: 65 عيااشدر YHWH يھوهاز القاب  احتماالً (بکار رفته است بعنوان لقبی برای عيسی  14 :3 در مکا  د.  

بيان شده   pistis يا  pistosمفھوم وفاداری يا ايمان و قابل اعتماد بودن يا اعتماد، در واژه يونانی   ه.  
       می باشد. [باور] believe[ايمان]،  faith، [اعتماد] trust  به انگليسیاست ، که ترجمه آن     

      

  27- 26: 1): بروز آمده(  NASBمتن 
پس خدا نيز ايشان را در شھواتی خوار کننده به حال خود واگذاشت.  زيرا زنانشان، روابط غير طبيعی  26

به ھمين سان، مردان نيز از روابط طبيعی با زنان دست کشيده، در آتش  27را جايگزين روابط طبيعی کردند. 
شھوت نسبت به يکديگر سوختند؛ مرد با مرد مرتکب اعمال شرم آور شده، مکافاِت درخوِر انحرافشان را در 

    خود يافتند.

  
(بارور شويد).  ھمجنس گرايی يکی از نمونه ھای زندگی خارج از اراده بديھی خدا در خلقت است   26،27: 1

)؛ 18: 23؛ تث 13: 20؛ 22: 18) در عھد عتيق (م. ک.  الو 1اينکار گناه، و مشکل بزرگ فرھنگی بود: (
  ) در زمان ما.3)؛ و (10: 1تيمو  1؛ 9: 6قرن  1رومی (م. ک.   -) در دنيای يونانی2(

شده است که مبحث آن تماماً   ھمجنس گرايی شايد به اين دليل به عنوان نمونه ای از زندگی سقوط کرده ذکر
: 9؛ 3، 1: 5؛ 27 26: 1(م. ک.  پيدا  شباھت خدا آفريده شدبه بصورت و توجه دارد.  انسان   3-1به پيدايش 

).  فرمان خدا آن بود که باور و کثير شوند (م. ک.  پيدا 27: 1).  انسان مذکر و مونث آفريده شد (م. ک.  پيدا 6
)  درنقشه و اراده خدا گسيختگی و وقفه ايجاد کرد.  ھمجنس 3نسان (م. ک.  پيدا ).  سقوط ا7، 1: 9؛ 28: 1

تمرد است!  اما بايد متذکر شد آن تنھا گناھی نيست که در چارچوب متن ياد شده است (م. ک.   واضحاً گرايی، 
.  ھمه گناھان، ).  ھمه گناھان، نشانگرجدايی انسان از خدا و مکافاتی است که مستحق آن ھستند30 - 29آيات 

  بخصوص شيوه زندگی گناه آلود، برای خدا مکروه و منزجر کننده است.
  

  عنوان خاص:  ھمجنس گرايی 
فرھنگ امروزی فشار بسيار وارد مياورد تا ھمجنس گرايی بعنوان شيوه متناسب و گونه ای ديگر از   

پذيرفته شود.  کتاب مقدس آنرا بعنوان شيوه ی زندگی مخرب محکوم ميسازد، شيوه ای که مغاير با  زندگی
  اراده ی خدا برای مخلوقاتش است. 

  برای بارور و کثير شدن 1اينکار تجاوزی است از حکم در پيدايش، باب   .1  
   )7و يھودا  ؛27-26: 1؛ روم 13: 20؛ 22: 18الو  م. ک.(اينکار مشخصه پرستش و فرھنگ اديان باطل است   .2  
  ) 10- 9: 6قرن  1.  اينکار استقالل  و جدايی از خدا را بخاطر خود محوری، نمايانگر ميسازد (م. ک.  3  
اما پيش ازآنکه ازين مبحث بگذرم ميخواھم قطعاً اظھار کنم خدا ھمه انسان ھای نامطيع را محبت می کند   

کنند،  تنفر و تکبر نسبت به اين گناه ويژه عملبه ھيچ وجه حق ندارند با و حاضر به بخشش آنھاست.  مسيحيان 
توجه وعالقه نشان دادن، بيان شھادت دعا،  ،درين موردمخصوصاً چون آشکار است ھمه ما گناه ميکنيم.  

م با تندی و غضب.  اگر ما بگذاريم، کال تا محکوم ساختن بيشتری ميدھندبسيار نتايج زندگی خود و دلسوزی، 
کردن را خود انجام خواھند داد.  تمامی گناھان جنسی، نه تنھا اين يک، در نظر خدا  محکومخدا و روح او 

مکروه و شنيع ھستند و به داوری می انجامند.  تمايالت جنسی، ھديه خدا برای بھزيستی و شادمانی انسان ھا و 
يل می شود به زندگی متمرد، خود محور، لذت است.  اما اين انگيزه قوی خدادادی اغلب تبدجامعه ی با ثبات 

    ).8-7 :6 غال؛ 8-1 :8 روم م. ک.ميخواھم، وھرچه بادا باد" (بيشتر  باز ھم" و به رويه ای که می گويد:پرستانه 
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  32 – 28: 1): بروز آمده(  NASBمتن 
و ھمان گونه که صالح نديدند از آن پس خدا را قبول داشته باشند، خدا نيز آنان را به ذھنی فرومايه  28  

ايشان از ھر گونه نادرستی، شرارت، طمع و خباثت آکنده اند.   29واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشايست شوند.  
از خدا، گستاخ، متکبر و  متنفرزن،  تھمت 30اند.  شايعه ساز،  مملو از حسد، قتل، جدال، فريب و بد خواھی

بی فھم، غير قابل  31خودستايند.  برای انجام اعمال شريرانه، راھھايی نو ابداع می کنند.  نافرمان به والدين، 
ھر چند از حکم خدا آگاھند که مرتکباِن چنين اعمالی سزايشان مرگ  32اطمينان، بی عاطفه و بی رحمند. 

را انجام می دھند، بلکه کسانی را نيز که اينھا را به عمل مياورند، قوياً تأييد می است، نه تنھا خود ھمانھا 
 کنند.

 

اين قسمت در يونانی يک جمله است، و توصيفی است از بشريت سرکش، سقوط کرده و خود   31- 28:  1
  ).8: 21 ؛ مکا10: 1تيمو  1؛ 5: 5؛ افس 21- 19: 5؛ غال 9: 6؛ 11: 5قرن  1؛ 13: 13سر. (م. ک. روم 

که دائمی شده  می باشدزيستن گناه بشريت اين بود که زيستن را مجزا از خدا انتخاب کردند.  جھنم آن 
، نااليق و ناکامياب است.  گمراهاو  است.  خود سری، يک تراژدی است!  انسان به خدا نياز دارد؛ بدون خدا

  بدترين جنبه ابديت جھنم، عدم وجود رابطه با خداست! 
  

   عــنـوان خــاص: صـفــات نـيـک و بــد مطـابــق عـھــد جــديـــد
فھرست ھای صفات نيک و بد، ھر دو در عھد جديد عموميت دارند.  اينھا اغلب نشانگر فھرست ھای 
معلمين يھود و ھمچنين فھرست ھای فرھنگی يونان باستان (ھلنيستی) می باشند. فھرست ھای عھد جديد از 

  ضاد را می توان درين بخش ھا ديد:مشخصه ھای مت
  صفات نيک  صفات بد        
  ---       32- 28: 1روم   پولس  .1  
  21-9: 2روم   13: 13روم       

  ---                11-9: 5ا قرن               
  9- 6: 6قرن  1          10: 6                      
  10- 4: 6قرن  2          20: 12قرن  2              
  23-22: 5غال           21- 19: 5غال               
  ---         32-25: 4افس               
                    5 :3-5         ---  
  9- 8: 4فيليپيان           ---                     
  14-12: 3کولسيان         8، 5: 3کولسيان               
  ---       10- 9: 1تيمو  1              
                       6 :4-5         ---  
   24ب، 22: 2تيمو  2        23الف،  22: 2تيمو  2              
  2-1: 3؛ 9-8: 1تيطس         3: 3، 7: 1تيطس               
  18- 17: 3يعقوب            16-15: 3يعقوب       .        يعقوب2    
  11-7: 4پطر  1         3: 4پطر  1      پطرس      .3    
  8-5: 1پطر  2         9: 1پطر  2                  
      ---        ؛8: 21مکا       .        يوحنا4    
                               22 :15        --- 
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آنچه به نظر انساِن سقوط کرده، آزادی می نمايد، پرستش کردن خود است: "ذھـنــی فــرومــايــه":   29: 1
ذکر شده که خداست، اما در » وجــه مــجــھــول«عامل  28، 26، 24: 1"ھمه چيز و ھر چيز برای من!"  در 

را » نفس خود«و » دانستن«بوجود آورد اينست که انسان را ، آنچه مشکل 3-1رابطۀ اين مضمون با پيدايش 
     خلقت او به عقوبت و سزای گزينه ھا و خودسری شان برسند. دادانتخاب کرد.  خدا اجازه 

  
   :"است.  ھرآنچه ھميشه در افکار انسان ھا باشند » کـامـل وجـه وصـفـی مـجـھــول«اين "آکــنـــده انـــد

  yetzerد و مشخصه آنھا می گردند. معملين يھود می گويند در قلب ھر فرد يک سگ سياه (آنھا را پر ميسازن
  نيکو) است.  آن يکی که بيشتر به او غذا بدھند بزرگتر خواھد شد.   yetzerپليد) و يک سگ سفيد (

     
اينھا نتايج و عالئم زندگی بدون خدا می باشند و خصوصيات افراد و اجتماعاتی ھستند که به گزينه   29-31: 1

 1خود، خدای کتاب مقدس را رد می کنند.  اين يکی از چند فھرست گناھان بود که پولس ارائه کرد (م. ک. 
  ).  9-5: 3 ؛ کولسيان4- 3: 5؛ 31: 4؛ افس 21-19: 5؛ غال 20: 12قرن  2؛ 9: 6؛ 11: 5قرن 

  
  به عـنــوان خــاص ذيل رجوع نماييد."متکبر":   30: 1
  

 ”HUPER“عنوان خاص:  کاربرد پولس از الفاظ مرکب 
که اصوال  داشت  huperيونانی »  حرف اضافه«پولس عالقه خاصی به ساختن کلمات جديد با استفاده از 

(مـفـعـول عـنـه) بکار ميرود، به معنی » لـت مـلـکـیحـا«به معنای "باال" يا "مافوق" است.  وقتی اين کلمه با 
می تواند معنی "درباره ی" يا "در مورِد" را نيز داشته باشد (م. ک. ،  peri"بخاطِر چيزی" می باشد.  ھمانند 

معنای آن "باالی"، "فوق" يا "فراتر از" » مـفـعــول بـی واســطه«).  در کاربرد با 1: 2تسا  2؛ 23: 8قرن  2
- 625صفحات » دستور زبان عھد جديد يونانی در پرتو پژوھش تاريخی« باشد (م. ک.  آ. ت. رابرتسون:  می

را در الفاظ مرکب بکار می برد.  » فــه حـرف اضـا«.  زمانيکه پولس ميخواست مفھومی را تأکيد کند اين 633
  در الفاظ مرکب است.   » حـرف اضـافــه«فھرست  ذيل، کاربرد خاص پولس ازين 

  (تنھا يکبار در عھد جديد بکار رفته است) Hapax legomenonالف.    
  1.  Huperakmos،   ،36: 7قرن  1فردی که جوانی و شادابی او سپری شده است   
  2.    Huperauxanō   ،3: 1تسا  2به زيادتی افزونی يافتن 
  3.  Huperbainō  ،6: 4تسا  1از حد تجاوز کردن يا تعدی کردن   
  4.  Huperkeina   ،16: 10قرن  2فراسو  
  5.  Huperekteina   14: 10قرن  2 گذاشتنفراتر پا از حد خود  
  6.  Huperentugchanō   26: 8شفاعت کردن، روم  
  7.  Hupernikaō   37: 8پيروزمندی وافر، روم  
  8.  Huperpleonazō   ،14: 1تيمو  1در وفور بيکران بودن  
  9.  Huperupsoō   9: 2به غايت سرافراز کردن، فيليپيان  

  10.  Huperphroneō  3: 12افکار باال و بلند داشتن، روم  
  کلماتی که تنھا در نوشته ھای پولس بکار رفته اند.  ب.

  1.  Huperairomai   ،4: 2تسا  2؛ 7: 12قرن  2خود را باال بردن  
  2.  Huperballontōs   قــيــد«تنھا  درين آيه؛ (23: 11قرن  2، فزونی بيش از حد، اندازهبی «
  ) 19: 3؛ 7: 2؛ 19: 1؛ افس 14: 9؛ 10: 3قرن 2می باشد:» فـعـل« ذيل تآيااست، لکن در       
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  3.  Huperbolē  12قرن 1؛ 13: 7فراتر رفتن از ھدف ، مسلح کردن فوق العاده، روم  زيادی :
  13: 1؛ غال 7: 22؛ 17، 7: 4؛ 8: 1قرن  2؛ 31      
  4.  Huperekperissou  13: 5؛ 10: 3تسا  1؛ 20: 3از ھر اندازه، افس  فراتر  
  5.  Huperlian   ،11: 12؛ 5: 11قرن  2بيشترين درجه يا افضل و مقدم  
  6.  Huperochē   ،2: 2تيمو  1؛ 1 :2قرن  1برتری، عالی بودن  
  7. Huperperisseuō  مـيـانـه (وجـه  20: 5به بيشترين حد وافر ساختن، رومMiddle voice (  
  )4: 7قرن  2به فراوانی پر شدن، سرشار و لبريز شدن،     

  برده اند:واژه ھای کاربردی پولس که ساير نويسندگان عھد جديد به ندرت بکار   ج.
  1.  Huperanō  5: 9؛ و عبر 10: 4؛ 21: 1واالتر، افس  بسيار(  
  2.  Huperechō   13: 2پطر  1؛ 7: 4؛ 8: 3؛ 3: 2؛ فيليپيان 1: 13ممتاز بودن، برتری، روم  
  3.  Huperēphanos   6: 4؛ يعقوب 51: 1و لوقا  2: 3تيمو  2؛ 30: 1خودبين يا متکبر، روم   
  5: 5پطر  1      

  

خوب بودند،  بسيارپولس شخصی بود پر از احساسات تند وشديد؛ ھنگامی که چيز ھا يا مردم خوب بودند، 
به او اجازه ميداد بتواند واالترين احساسات خود را » حــرف اضــافــه«بد بودند.  اين  بسيارو وقتی بد بودند، 

  در مورد گناه و نفس و مسيح و انجيل بيان نمايد.

  

اين عبارت پرتويی است از شريعت موسی.   باِن چنين اعمالی سزايشان مرگ است": مرتک " 32: 1
می باشد.  مرگ نقطه مقابل اراده خدا و حيات الھی است (م.   13، 6: 8و  23، 21، 16: 6خالصه آن در روم 

  ).9: 3پطر  2؛ 4: 2تيمو  1؛ 32: 18ک. حز 
  

 "   ".انسان نگون بختان ھمدم ميطلبندبلکه کسانی را نيز که اينھا را به عمل مياورند، قوياً تأييد می کنند  .
سقوط کرده، گناه ديگران را بھانه ميکند و ميگويد "ھمه اينکار را می کنند."  مشخصه فرھنگ ھا، گناھان 

  خاص شان است!

  
  وـــــگــتــفــرای گــــواالت بــئــس
  

مطالعات ميباشد، به اين معنا که خود شما مسئول تفسيری ھستيد که از کتاب  یيراھنماتفسير برای تاِب اين ک
مقدس انجام ميدھيد. ھر يک از ما بايد در روشنايی که يافته ايم گام برداريم. در امر تفسير، شما و کتاب مقدس  

  اييد.و روح القدس اولويت داريد.  نبايد از اين حق خود صرفنظر کرده، آنرا به مفسر واگذار نم
اين سئواالت برای گفتگو فراھم شده اند تا به شما کمک کنند به مسائل عمده اين بخش کتاب عميقاً بينديشيد 

  و به نتيجه برسيد.  مقصود از آنھا واداشتن به تفکر است، نه اينکه آنھا قطعی ھستند.    
  

  .  چرا پولس به کليسای روم نامه نوشت؟  1  
  الھياتی چنين پراھميتی در مورد مسيحيت بود؟ بيانيه» روميان«.  چرا 2  
  را تشکل دھيد. 20: 3-18: 1.  خود شما طرح کلی 3  
  را نشنيده اند بخاطر ايمان نياوردن به مسيح، رد خواھند شد؟» انجيل«.  آيا آنانيکه ھرگز 4  
  .  تفاوت بين "مکاشفه طبيعی" و "مکاشفه خاص" را توضيح دھيد. 5  
  ون خدا را توصيف نماييد..  زندگی بشری بد6  
  مسئله ھم جنس گرايی را مورد بحث قرار ميدھند؟ 27-24.  آيا آيات 7  
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2ان ــيـروم  
  

  تقـسـيـمــات پـاراگــراف ھــا در تــرجــمـه ھــای امـروزی
UBS4     

 

NKJV 
 

NRSV 
   
 TEV 

   
JB  

  

  داوری عادالنه خدا
 

  داوری عادالنه خدا
 

  يھوديان تحت داوری
  

يھوديان از غضب   داوری خدا
  مستثنی ھستند

2 :1- 16   
 

2 :1 - 16  
 

2 :1 - 11  
  

2 :1 - 16  
  

2 :1 - 11  

  يھوديان و شريعت
  

يھوديان مقصر به ھمانند 
  غير يھوديان

 

  مبنای داوری
  

  يھوديان و شريعت 
)2 :17 – 3 :8(  

  

شريعت آنان را نجات 
  نمی دھد

  
 

  
 

2 :12 - 16  
  

  
  

2 :12 - 16  

2 :17 – 3 :8  
 

2 :17 - 24  
 

2 :17- 24  
  

2 :17 - 24  
  

2 :17 - 24  

  
 

  بی فايده بودن ختنه
 

  
  

  
  

ختنه آنھا را نجات 
  نخواھد بخشيد

  
 

2 :25- 29  
 

2 :25- 29  
  

2 :25- 29  
  

2 :25- 29  

  
  رجوع نماييد)    xلـعــه (به صفحه  اـطـوم مــدوره س

  پاراگرافدرک مقصود نويسنده اوليه در عرصه  
  
فسيرتان از کتاب تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد، به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تين کتاِب ا

در امر تفسير، شما، کتاب مقدس  . گام برداريم بر ما می تابدھر يک از ما بايد در نوری که مقدس می باشيد. 
  داريد.  نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد.  اولويتو روح القدس 
موضوع ھا را مشخص نماييد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا در يک نشست بخوانيد. را  سراسر باب
 پاراگراف بندی از الھام نيست، اما برای درک مقصود نويسندهبا پنج ترجمه فوق مقايسه کنيد.  انجام داده ايد

  يک موضوع و مطلقاً يک موضوع دارد.  ،ھر پاراگرافست.  درينجااصلی کليدی است، و کار تفسير 
  
  .  پاراگراف اول1
  
  .  پاراگراف دوم2
    
  .  پاراگراف سوم3
  
  .  و غيره4
  

  20: 3 – 1: 2مفاھيم استنباط شده در متن روميان 
  

  آغاز شده بود. موضوعات اين بخش: 18: 1واحد ادبی را تکميل می کنند که در 3و 2الف.   باب ھای   
  .   گمراھی تمام  بشر؛1
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  .   داوری خدا در مورد گناه؛2
  پارسايی خدا از طريق مسيح بوسيله ايمان شخصی و توبه. به.   نياز انسان 3

  
  ، ھفت اصل در مورد داوری خدا ديده می شود 2ب.    در باب 

  ، مطابق حقيقت؛2.   آيه 1
  ، گناه انباشته شده؛ 5.   آيه 2
  ، مطابق اعمال؛7و  6.   آيات 3
  استثناء قائل نمی شود؛ در مورد ھيچکس، 11.   آيه 4
  زندگی؛ شيوه، 13.   آيه 5
  ؛ھا انسان قلبی، رازھای 16.   آيه 6
  نيستند ، ھيچگونه گروه ھای مليتی برتر29 -  17.   آيه 7

  
با چه کسانی  17- 1: 2باب  اين بحث می پردازند که روی سخن درج.    مفسرين با يکديگر بسيار به 

کاربرد دوگانه دارند درينکه  17-1در مورد يھوديان است.  آيات  29 -12: 2است که  بديھیاست.  
(موازين اجتماعی) ، و نيز به ملت  می باشند»  سـِنِکا«نظير  خطاب به معلمين اخالق غير يھودی

  يھود (شريعت موسوی).   
    

: 2در  اظھار کرد که انسان ھا قادرند خدا را از طريق خلقت بشناسند. تأکيداً ، پولس 21-18: 1 د.     در
وجدانی اخالقی دارند که خدا به   ،که ھمه انسان ھا در درون تأکيد ميکند، پولس ھمچنين 14-15

تمامی بشر را محکوم ، يعنی خلقت و وجدان است که خدا خشيده است.  بر پايه اين دو گواهآنھا ب
زيرا  مقصرند ھا ميکند،  حتی آنانی که پيام عھد عتيق [عھد قديم] يا انجيل را نشنيده اند.  انسان

  که داشته اند عمل  نکرده اند.  الگويیبھترين مطابق 
  
  رات لـعـه واژگان و عـبــا مطـا

  
  11-1: 2(بروز آمده):   NASBمتن 
زيرا در ھر موردی که  - ھيچيک از شما که ديگری را محکوم می کنيد  -بنابراين ھيچ عذری نداريد  1 

ديگری را محکوم می کنيد، خويشتن را محکوم کرده ايد؛ چون شما که داوری می کنيد، خود ھمان را انجام 
ايـن گـونه اعمال را انـجـام و ما می دانيم  که داوری خدا به درسـتی  به سر کسانی می آيد که   2می دھيد.  

اما تو ای آدمی، آيا  گمان ميکنی وقتی آنان که اينگونه اعمال را انجام ميدھند محکوم ميکنی و  3می دھند.
يا اينکه کثرت مھربانی، تحمل و شکيبايی او  4ھمان را انجام می دھی، از داوری خدا خواھی رست؟  خودت

و  سرسختیاما تو  به سبب  5؟ می شود ھنمونر توبهخدا  تو را به  مھربانیکه  غافلیومی شماری را خوار 
دِل  ناتوبه کارت، غضب را نسبت به خود، برای روز غضب و آشکار شدن داوری عادالنۀ خدا می اندوزی؛  

به کسانی که با پايداری در انجام اعمال نيکو، در پی  7" به ھر کس مطابق اعمالش سزا خواھد داد:"که   6
اما به آنانی که خودخواھانه جاه طلب اند واز حقيقت اطاعت  8حرمت و بقايند، حيات جاويدان را؛  جالل و

 خواھد شدمصيبت و رنج نصيب ھر روح انسانی  9نمی نمايند، ليکن مطيع شرارت اند، خشم و غضب را.  
حرمت و آرامش اما ھر که نيکويی کند از جالل و  10که بدی می کند، نخست يھود و ھمچنين يونانی، 

    زيرا خدا تبعيض قائل نمی شود. 11برخوردار خواھد شد، نخست يھود و ھمچنين يونانی. 
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2 :1  
NASB  "  دمی کني ديگری را محکوميک از شما که ھيچ -ھيچ عذری نداريد بنابراين"  
NKJV " می کنی" داوریکه ھستی ھر که ھيچ عذری نداری،  ای آدمی    
NRSV  " ،می کنی داوریھر که ھستی، زمانيکه ديگری را ای آدمی ھيچ عذری نداری" 

TEV  " ،می کنی داوریزيرا آنگاه ديگری را ھستی.  ھر که ای آدمی بھيچ وجه عذری نداری"   
JB     خود ھيچ عذری نداری" ،می کنی محکوم، اگر ھستیھر که فرق نمی کند "پس  

)  در يونانی اين عبارت در اول 20: 1دفاع حقوقی" (م. ک.   ھيچبطور تحت اللفظی اين عبارت ميگويد: "
بنظر می رسند ھم مربوط به يھوديان شريعت  16-1جمله قرار داده شده تا اھميت آنرا بيشتر نشان دھد.  آيات 

گرايی ھستند که خود را پارسا می انگاشتند، و ھم يونانيان اخالق گرا.  با داوری کردن ديگران، آنھا خود را 
  محکوم می سازند.  

  
اشاره ای به ديگر يھوديان بود اگر چه می تواند اشاره به   حتماالً ا »رــيـمـض«اين "ما ميدانيم":   2: 2

پولس به فن معمول خود که به شکل سئوال و جواب است باز می گردد. اين فن  4 -2مسيحيان باشد.  در آيات 
حقيقت توسط کسی انجام می شود که معترض فرضی است.   اعتراض آميز" نام دارد و در آن ارائه گفتار"

حبقوق، مالکی و معلمين مذھبی يھود نيز، و ھمچنين فالسفه يونان (نظير سقراط ورواقيون) از اين فن استفاده 
  می کردند. 

؛ 14: 7؛ 19: 3؛ 2: 2عبارت "ما می دانيم که" چندين بار در کتاب روميان بکار برده شده است (م. ک.  
که پايبند  1).  پولس فرض ميگيرد شنوندگان او تا حدی ميدانند، برخالف غير يھوديان باب 28، 22 :8

  اخالقيات نبودند.  
  
   :"کتاب مقدس اين حقيقت را به صراحت می گويد.  ھمه انسان ھا برای عطيه زندگی، به "داوری خدا

).  حتی مسيحيان در برابر 15 -11: 20؛ مکا 46 -31: 25؛ متی 9 -5خدا جوابگو خواھند بود (م. ک.  آيات 
  ).  10: 5قرن  2؛ 12 -10: 14مسيح خواھند ايستاد. (م. ک.  

  
  پولس [سئوالی که جوابش بديھی است]، پاسخ "خير" را می طلبد.     »ِرتوريک «شکل دستوری سئوال   3: 2
     
   :"يونانی  »فـعـل«اين "آيا گمان ميکنیlogizomai  3: 2است. پولس اغلب آنرا بکار می بََرد (روم ،
: 3؛ غال 14: 14؛  8: 9؛  36، 18: 8؛ 11: 6؛  24، 23، 22، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3: 4؛ 28: 3؛  26
 رجوع نماييد.  18: 8و  3: 4قرنتيان و دو بار در فيليپيان).  به يادداشت ھا در  2و  1و ده بار در  6
 
  "به يھوديان اشاره می کند.   20: 9است.  در  1ر ھمان اصطالح در آيه اين نظي"ای آدمی  
  
  اين نيز در يونانی بصورت سئوال است.  4: 2
     
 " مردم  اغلب برداشت غلطی از فيض، رحم و شکيبايی خدا داشته   مھربانی، تحمل و شکيبايی او"کثرت

 ). 9: 3پطر  2اند و به جای توبه،  آنھا را فرصتی برای گناه  ساخته اند (مقايسه کنيد با 
؛ 33: 11؛ 23: 9پولس اغلب صفات خدا را با عبارت "کثرت ..." وصف می نمايد (مقايسه کنيد با 

  ).  19: 4؛ فيليپيان 16، 8: 3؛ 7، 4: 2؛ 18، 7: 1؛ افسس 27: 1کولسيان 
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   "که بر پايه ايمان و معاھده با خداست رابطه ای  توبه عامل مھم برای"تو را به  توبه رھنمون می شود
،  16: 3؛ 38: 2؛  اعمال 5، 3: 13؛ لوقا 12: 6؛ 15: 1؛ مرقس 17: 4؛ 2: 3قايسه کنيد با متی با او ميباشد (م

عبری آن به معنی تغييری در رفتار بود، لکن به يونانی معنی آن تغيير فکر بود.  توبه  ).  کلمه21: 20؛ 19
محورش به زندگی ای باشد که آگاھی ھا و رھبری آن از طرف  آنست که شخص مايل به تبديل زيستن خود

گرش جديد، اينست که شخص از اولويت نفس و اسير آن بودن سر باز زند.  اساساً اين يک ن الزمه آنخداست. 
چشم انداز جديد از جھان، و يک ارباب جديد است.  اراده خدا برای ھر شخص از نسل سقوط کرده ی آدم، که 

  ). 9: 3پطر  2و  32، 23، 21: 18به شباھت خدا ساخته شده اند، اينست که توبه کنند (م. ک.  حز 
قرن  2ين وجه منعکس می کنند در بخش ھای عھد جديد که تفاوت واژه ھای يونانی برای توبه را به بھتر

؛ 11(دو مرتبه) ،  10(سه مرتبه)،  9(دو مرتبه)  8، "اندوه " يا "غم" در آيات  lupeō) 1ھستند: ( 12 - 8: 7
)2 (metamelomai " 9(دو مرتبه) ،  8پس از انجام امری" در آيات  ناراحتی، "پشيمانی" يا) 3؛ و (

metanoia  ،" توبه" يا"after mind" توبه دروغين ( نقطه مقابل آن،.  10، 9 ر آياتدmetamelomai (
    ).metanoeō) در تضاد با توبه حقيقی است (17-16: 12و عيسو، عبر  3: 27(م. ک.  يھودا، متی 

 »جديد معاھده«) موعظه عيسی در باره شرايط 1( با: شده است ارتباط داده ،توبه حقيقی از لحاظ علم الھی
) موعظه ھای شاگردان در کتاب اعمال رسوالن 2)، (3،5: 13، لوقا 15: 1، مرقس 17: 4(م. ک. متی 

)kerygma   و  18: 11؛ 31: 5خدا (م. ک.  اعمال  قدرتمند) ھديه 3) ؛ (21: 20؛ 19، 16: 3، م. ک.  اعمال
  ست!نيگزينه يک  ،توبه).  9: 3پطر  2) ھالک شدن (م. ک.  4) ؛ و (25: 2تيمو  2

  

  عنوان خاص:  تــــوبـــــه
پاد:  Shuv 1؛  47: 8پاد  Nacham  ،1( »معاھده قديم«توبه (ھمراه ايمان) از الزامات معاھده، ھم در 

  . »معاھده جديد«در ) و ھم 4-3: 1؛ زکر 13-12: 2؛ يوعيل 30: 18؛ 6: 14؛ حز 48: 8
  )8 ،3: 3؛ لوقا 4: 1؛ مرقس 2: 3.   يحيی تعميد دھنده (متی 1
  )3: 17؛ 7: 15؛ 5، 3: 13؛ 32: 5؛ لوقا 17: 2؛ 15: 1؛ مرقس 17: 4.   عيسی (متی 2
  )9: 3پطر  2؛ 18: 11؛ 22: 8؛ 19: 3؛ 38: 2.   پطرس (اعمال 3
  )10-9: 2قرن  2؛ 4: 2؛ روم 20: 26؛ 21: 20؛ 30: 17؛ 24: 13.   پولس (اعمال 4
  

گناه است؟  بھترين فصل عھد جديد برای درک تفاوت از ستادن اما توبه چيست؟  آيا اندوه است؟  آيا باز اي
می باشد  که در آن سه واژه مرتبط، اما متفاوت يونانی  11-8: 7قرن  2ھا در معانی ضمنی اين موضوع ، در 

  بکار رفته اند.
).  اين به معنای 11[دو مرتبه]،  10[سه مرتبه]،  9[دو مرتبه]،  8، م. ک.  آيات  lupē.   "اندوه" ( 1

  معنای ضمنی خنثی دارد.   ،حزن يا پريشانی است و از لحاظ علم الھی  
).  اين ترکيبی است از "بعد از" و "تفکر" که به معنای 10، 9، م. ک. آيات  metanoeō.    "توبه" (2

  يد و نگرش جديد به زندگی و خدا است.  اين توبه واقعی می باشد.  ذھن جديد، طرز تفکر جد  
).  اين ترکيبی است از "بعد از" و 10[دو مرتبه]،  8، م. ک.  با آيات  metamelomai" ( افسوس"  .3

بکار رفته  17-16: 12و عيسو در عبر  3: 27"غم خوردن".  اين کلمه در مورد يھودا در متی   
  است، به بخاطر اعمال.   موضوعاست و به معنای تأسف بخاطر عواقب   

  

: 20؛ 19، 16: 3؛ 41، 38: 2؛ اعمال 15: 1توبه و ايمان، اعمال ملزوم معاھده ھستند (م. ک. مرقس 
 2؛ 18: 11؛ 31: 5).  چند متن ضمناً اشاره بر اين دارند خداست که توبه را اعطا ميکند (م. ک. اعمال 21

انسان، در برابرنجات رايگانی که خدا عرضه می کند تلقی  ی از طرفاما بيشتر متون اينرا جواب). 25: 2تيمو 
  شود.   انجاممعاھده ميکنند، که بايد مطابق 
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مفھوم کامل توبه، معانی ھر دو واژه عبری و يونانی الزم می باشند. واژه عبری "تغيير عمل"  درکبرای 

، در حاليکه واژه يونانی "تغيير افکار" را واجب ميدارد.  شخص نجات يافته، ذھن و دل  الزم می شماردرا 
نکه بپرسد "اين موضوع جديدی می يابد.  افکارش عوض می شود و زندگيش نيز تغيير پيدا می کند. بجای اي

چه نفعی برای من دارد" حال می پرسد "اراده خدا چيست".  توبه يک احساس نيست که رنگ ببازد و نيز بی 
است که ايماندار را  بطرز تصاعدی و پيشرو به فرد » قدوس يکتا«گناھِی مطلق نيست، اما رابطه جديد با 

       مقدسی تبديل ميسازد.

  
  ) غضب و داوری خدا را توصيف می کنند.  2) سر سختی انسان سقوط کرده و (1اين آيات (  9 - 5: 2
  
 27، 13، 6: 9؛ تثنيه 9: 34؛ 5، 3: 33؛ 9: 32اسرائيل به ھمين صورت در خروج "سرسختی":  5: 2

    توصيف شده است.
  
  :"رجوع نماييد. 24: 1در » عنوان خاص«به  "قلب  
  
 " :"ناميده شده است (م. ک. يوئيل، عاموس).  اين » روز خداوند«در عھد عتيق اين برای روز غضب

خدا حساب  به ،زندگیعطيه است.  انسان برای » روز رستاخيز«، يا برای ايمانداران،  »روز داوری«مفھوم 
  ).15 - 11: 20؛ مکا 46 -31: 25پس خواھد داد (م. ک. متی 

") که غضب را انباشته می کنند.  خدا خودتان ("شما" و "شماکاران ھستند توجه داشته باشيد خوِد گناھ
به اتمام  مراحل خود را طی کرده،در زمانی، اجازه می دھد اين غضب انباشته شده آشکار گردد و  صرفاً 

  رساند.  
(جنبه  و مقايسه انسانی که برای توصيف خدا بکار می روند، تنھا برای تشابه کلماتغضب، نظير تمامی 

فانی،  ابدی، قدوس و روح است.  انسان ھابرای خدا قائل شدن) به الوھيت اطالق شده است!  خدا انسانی 
ندارد. کتاب مقدس او را  مفرط احساسی عصبانی نيست و حالت خشمگناھکار و جسمانی ھستند. خدا از لحاظ 

مخالفت قطعی با نا فرمانی  بعنوان دوستدار گناھکاران و خواھان توبه آنان معرفی ميکند، اما او در عين حال 
انسان دارد.  خدا شخصيت دارد؛ گناه را نسبت به خود توھين می شمارد و ما شخصاً برای گناھانمان مسئول 

  ھستيم.  
 زمان دنيوی،يک نکته ديگر در مورد غضب خدا:  در کتاب مقدس؛ غضب خدا ھم در طول زمان است (

» روز خداوند).  «8 -5: 2ز لحاظ علم آخرت شناسی، م. ک. ) و ھم در آخر زمان (ا28، 26، 24: 1م. ک. 
 کنونی(روز داوری) يکی از راه ھايی بود که پيامبران عھد عتيق به قوم اسرائيل اخطار می کردند در زمان 

).  پيامبران عھد عتيق اغلب 28 -27(م . ک. تثنيه  نشود داوری بيابد، وتوبه کنند تا آنکه آينده شان برکت 
  آينده ارائه می کردند. از روزگار خود را در نظر ميگرفتند و آنرا به عنوان تصويری از آخر زمانِ  بحرانی

  
است.  اين يک اصل جھانی است که انسان ھا مسئول اعمال خود ھستند و  12: 62نقل قول از مزمور   6: 2

: 32؛ 10: 17؛ ارمياء 14: 12؛ جامعه 12: 24؛ امثال 11: 34به خدا حساب پس خواھند داد (م. ک. ايوب 
: 1پطر 1؛ 14: 4تيمو  2؛ 10 -7: 6؛ غال 8: 3قرن  1؛ 12: 14؛ 6: 2؛ روم 46 - 31: 25؛ 27: 16؛ متی 19
جوابگو زندگی و خدمات خود به مسيح در مورد ).  حتی ايمانداران 12: 22؛ 12: 20؛ 23: 2؛ مکا 17

عمل  تا آنکهاعمال نجات نمی يابند بلکه نجات يافته اند  بوسيله).  ايمانداران 10: 5قرن  2خواھند بود (م. ک. 
   يوحنا).   1]؛ يعقوب و 26 - 14: 2[بخصوص  10-8: 2کنند (م. ک. افس 
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( "اما بر آنانی که") توصيف شده اند تضادی وجود  8و آيه  7بين افرادی که در آيه "به کسانی که"   7: 2

  دارد.  
  
  

NASB  " به کسانی که با پايداری درانجام اعمال نيکو، در پی جالل و حرمت و بقايند، حيات جاويدان
 را"  

NKJV   در پی جالل وعزت و بقا ھستند" با ادامه صبورانه کارھای نيک"حيات جاودانی به کسانی که ، 
 

NRSV   زندگی جاودان ميدھد"او ، عزت و بقا بيابند جالل و تا صبورانه نيکويی می کنند"به کسانی که 
 

TEV   به نيکوکاری ادامه می دھند، و در پی جالل و عزت و بقايند؛ خدا به آنھا  اشخاص"بعضی
 زندگی جاودان خواھد بخشيد"    

 
JB   جاودان خواھد  و عزت و بقا بودند، زندگی جاللدر پی ، ھميشگی"برای آنانی که با نيکوکاری

  بود"
 

).  اين مجموعه آيات ممکن است به 35- 34: 10اين اشاره به اشخاصی نظير کرنليوس بود (م. ک. اعمال 
نظر برسد حاکی از اعمال منتھی به پارسايی است (دستيابی به پارسايی از طريق کوشش انسانی)، اما 

، يا 16 - 1يا آيات می شود.  بياد داشته باشيد که » کتاب روميان«مضمون اصلی  خالفاين بر درآنصورت 
يک پاراگراف ھستند.  نکته تمامی قسمت از لحاظ علم الھی، اينست که خدا بين افراد تبعيض قائل  11 -1آيات 

).  اگر انسان ھا مطابق نوری که بر زندگيشان تابيده بود 12) و اينکه ھمه گناه کرده اند (آيه 11نمی شود (آيه 
برای يھوديان است، م.  »مکاشفه خاص«برای غير يھوديان، و  »مکاشفه طبيعی«رفتار می کردند (منظور 

برای نشان می دھد که  23، 18 -9: 3 ی می داشتند.  اما خالصه خوب) آن موقع با خدا رابطه 5: 10ک. 
  نيست! به آنقادر کسی ھم و  نبودهچنين ھرگز سی ک

او زندگِی تغيير يافته و خداپسندانه ی ايمان آوردن شخص را در آغاز تأييد ميکند و معتبر می سازد، آنچه 
: 2؛ افس 7؛ متی 10،13(م. ک. آيات  داردساکن شدن روح خدا  تغيير يافته، داللت برزندگی  تلقی شده است.

  رجوع نماييد.  25: 8يوحنا).  به عنوان خاص: نياز به استقامت در  1و 26 -14: 2؛ يعقوب 10 - 8
  
   :"انـاجيـل ھـم نـظـر«در  بندرتنوشته ھای يوحـنـا می باشـد و  صهاين عبارت، مشخ"حيات جاويدان «

[Synoptic Gospels]  م. ک. تيطس  2: 12بکار می رود.  به نظر می رسد پولس اين عبارت را از دانيال)
 ) اقتباس کرده باشد، که آن قسمت نشانگر زندگی عصر جديد، زندگی در مشارکت با خدا، و زندگی7: 3؛ 2: 1

يک تِم  ،کتاب روميان تعليمیِ بخش دربکار می برد.  اين  8: 6است. او اين را نخست در غالطيان  یرستاخيز
» انـانـشب ایـه ھــامــن «).  ھمچنين اين موضوع در 23، 22: 6؛ 21: 5؛ 7: 2(م. ک. معمول است 

[Pastoral Epistles]  .7: 3؛ 2: 1؛ تيطس 16: 1تيمو  1چند بار آمده است (م. ک.(    
  
2 :8  

NASB     جاه طلبند"آنانی که خودخواھانه" 
NKJV ،NRSV  "آنانی که نفس پرست اند" 

TEV    "مردمان ديگر خودخواه اند" 
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NJB    "آنانی که از روی حسادت "  
  ).Tob 2 :11اين کلمه در اصل به معنای "کار در برابر اجرت" بوده است (م. ک. 

، دو استفاده از اين واژه را فھرست می 104، ص 2جلد  ،»انگليسی -لغت نامه يونانی«، »لواو و نيدا«
  نمايند.
،" با اين تذکر: "خواھان برتر از ديگران بودن 8: 2ده از روميان .   "جاه طلبی خودخواھانه،" با استفا1

   که با اين متن جور است.
با اين تذکر که "رقابت" می تواند يکی از ترجمه ھای احتمالی  17: 1.   "دشمنی"، با استفاده از فيليپيان 2

  )  16، 14: 3؛ يعقوب 3: 2؛ فيليپيان 20: 5؛ غالطيان 20: 12قرنتيان  2باشد (ھمچنين رجوع کنيد به 
 
   :"واژه "حقيقت" "و از حقيقت اطاعت نمی نمايند(aletheia)   معنای عبری آن به(emeth) مورد  ، در

صداقت و قابل اطمينان بودن استفاده شده بود.  درين متن، تأکيد آن از لحاظ اخالقی بود، نه عقالنی.  به عنوان 
 رجوع نماييد.   18: 1خاص: حقيقت در نوشته ھای پولس، در 

 
را که "ھمه" يا "ھر" ترجمه شده بود درين فصل   pasپولس واژه يونانی ر روح انسانی":  ھ"نصيب  9: 2

انسان ھا و داوری غير  راھیزياد بکار می برد تا نتايج جھانی "خبر بد" (گم آنقدرھای اوليه کتاب روميان 
تبعيضانه خدا) و "خبر خوش" را (خدا نجات رايگان و بخشش کامل را در مسيح به ھمه کسانی که توبه کنند و 

  يکند) نشان دھد.ايمان آورند عرضه م
.  اين حقيقت مستلزم زنده شدن دوباره دارد آن راداوری جھانی و عواقب حاصل از  قوياً معنیاين متن 

  ).15: 24؛ اعمال 29-28: 5؛ يوحنا 2: 12پارسايان و نيز شريران است (م. ک. دانيال 
دسته  مضمونھستند [آرايه ادبی به معنای: چند جمله مقسوم به دو دسته که  ”chiasms“ 11-6اگر آيات 

داوری نشانگر که آيات کليدی می باشند  9- 8آيات  در نتيجهدوم جمالت، تصوير معکوس دسته اول ھستند] ، 
   يا شرارت پيشگان ھستند.

  
اول بود چون  در درجه صت يھودی از لحاظ فراين برای تأکيد تکرار شده است.  " نخست يھود" 9-10: 2

: 13؛ 26: 3؛ اعمال 22: 4؛ يوحنا 24: 15؛ 6: 10؛ متی 16: 1آنھا مکاشفه خدا را در دست داشتند (م. ک. 
  ).  5-4: 9) زيرا آنھا مکاشفه خدا را داشتند (م. ک. 11-9)، اما ھمچنين نخست در داوری (م. ک. 46
  
2 :11  

NASB، NKJV   "شود" زيرا خدا تبعيض قائل نمی  
NRSV    "زيرا خدا تبعيض نشان نمی دھد" 

TEV    "زيرا خدا ھمه را با ھمان محک داوری می نمايد"  
NJB    "نزد خدا طرفداری نيست"  

" است، که استعاره ای است از نظام قضايی عھد عتيق ( چھره را رو به باال کردن" بطور تحت اللفظی اين
پطر  1؛ 25: 3؛ کولس 9: 6؛ افس 6: 2؛ غال 34: 10اعما ؛ 7: 19قرن  2؛ 17: 10؛ تث 15: 19م. ک. الو 

).  اگر قاضی می ديد برای چه کسی دارد قضاوت ميکند، احتمال طرفداری وجود داشت. ازين رو، او 17: 1
  نمی بايست چھره فردی را که در برابر او ايستاده بود رو به باال نمايد. 
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  عنوان خاص:  نژاد پرستی
    Iپيشگفتار  .  
ضميرانسان   و انساِن سقوط کرده درجامعه خويش است. نفس جھان، سيمای سراسر در نژاد پرستی  الف.       

است که با حقير ساختن ديگران ميخواھد خود را ارتقاء دھد. از بسياری لحاظ، نژاد پرستی، 
  پديده ای است امروزی، در حاليکه ملت پرستی (يا قبيله گرايی) نمونه ھای قديمی تر آن ميباشند. 

ود، که آنچه به عنوان ) و در اصل مرتبط به سه پسر نوح ب11ملت پرستی در بابِل آغاز شد (پيدا   ب.      
). معھذا از کتاب مقدس مسلماً بر می آيد 10نژادھا ناميده شده اند، از ايشان پديدار گشته اند (پيدا 

  ). 26-24: 17؛ اعمال 3-1که ھمه انسان ھا از يک مأخذ ھستند (م.ک. پيدا 
) خودبينی برپايه 1نژاد پرستی صرفاً يکی از انواع تعصب است.  برخی ديگر عبارتند از: (  ج.       

) قانون گرايی مذھبی ھمراه با 3اقتصادی ( -) تکبر بخاطر موقعيت اجتماعی 2تحصيالت، (
  ھمراه با تحجر و مطلق انديشی عقايد خود .    ) وابستگی ھای سياسی4و (» خود پارسا انگاری«

  
  II .  مطالب کتاب مقدسی  

  الف.   عھد عتيق  
  مرد و زن، به صورت و شباھت خدا آفريده شدند، و اين امر آنھا راانسان ھا،  -  27: 1پيدا   .  1    
  )16: 3يوحنا   منحصر به فرد می سازد.  نيز نشانگر شأن و ارزش فردی آنھاست (ر.ک.       
اين بخش عبارت "...مطابق جنس خود..." را ده بار درج می نمايد. ازاين  - 25- 11: 1پيدا   .2    

زی نژادی استفاده کرده اند. اما در متن واضح است که مورد برای پشتيبانی از جدا سا
  مقصود درينجا حيوانات و گياھان می باشند نه بشريت.    

از اين بخش برای پشتيبانی از برتری نژادی استفاده شده است.  بايد تذکر  - 27-18: 9پيدا   .3    
داری از رخوت داد  که خدا کنعان را ملعون نساخت.  نوح، پدر بزرگ کنعان، پس از بي

مستانه خود، او را لعنت نمود.  در کتاب مقدس ھرگز نوشته نشده است که خدا اين قـَسـم / 
لعنت را مورد تأييد قرار داد.  حتی اگر خدا چنين کرده بود، اين اثری بر نژاد سياه پوست 

ی در ندارد.  کنعان پدر ّجد کسانی بود که در فلسطين اقامت داشتند، و نقوش ھنری ديوار
  مصر نشان می دھند آنان سياه پوست نبوده اند.

عده ای از اين آيه استفاده کرده اند تا ثابت کنند نژادی، نژاد ديگر را خادم   - 23: 9يوشع   .4    
  خواھد بود. اما در چارچوب متن، َجبَُعونی ھا از ھمان اصل و نسب يھود ھستند. 

ش ھا به معنای نژادی استفاده شده است، اما اغلب از اين بخ - 13و نحميا  10-9عزرا   .5    
چارچوب متن نشان ميدھد که ازدواج ھا بخاطر نژاد مورد محکوميت نبودند (آنان از نسل 

  )، بلکه بداليل مذھبی.   10ھمان  پسر نوح بودند، پيدايش 
  عھد جديد  ب.  
  اناجيل  .1    
نمود، که دال بر بيجا بودن و  عيسی چندين بار به تنفر بين يھود و سامريان اشاره    1.1      

 بيموردی  نفرت نژادی است.
  )37-25: 10)   داستان سامری نيکو (لوقا 1(        
  )4)   زنی  در کنار چاه (يوحنا 2(        
  )19-7: 17)   جذامی قدر شناس (لوقا 3(        
  انجيل برای کل بشر است  2.1      
 16: 3)   يوحنا 1(        
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  47-46: 24 )   لوقا2(        
  9: 2)   عبرانيان 3(        
  6: 14)   مکاشفه 4(        
  ، در بر گيرنده کل بشر خواھند بود.»ملکوت«  3.1      
  29: 13لوقا   )1(        
  5مکاشفه   )2(        
  اعمال رسوالن  .  2    
اعمال، متن قطعی و نھايی دال بر محبت عالمگير خدا و پيام ھمگانی انجيل    10باب    1.2      
  است.        
، شديداً مورد انتقاد قرار 11پطرس را بخاطر کارھايش در اعمال رسوالن، باب   2.2      

، و نتيجه گيری آنان، 15اعمال باب  برگزاری شورای اورشليم در اين مسئله تا دادند و
  حل و فصل نشد.  تنش ھا در قرن اول بين يھوديان و غير يھود بسيار شديد بودند.  

  پولس  .3    
  در مسيح ھيچگونه ديوار جدايی وجود ندارد  1.3      
 28-26: 3)   غالطيان 1(        
  22-11: 2)   افسسيان 2(        
  11: 3)   کولسيان 3(        
  خدا بين افراد تبعيض قائل نمی شود  2.3      
  11: 2)   روميان 1(        
  9: 6)   افسسيان 2(        
  پطرس و يعقوب  . 4    
  17: 1پطرس  1نمی شود، خدا بين افراد تبعيض قائل   1.4      
  از آنجا که خدا طرفداری نشان نمی دھد، پس قوم او نيز نبايد چنان کاری بکنند،   2.4      
  1: 2يعقوب         
  يوحنا  .5    
يافت  20: 4يوحنا  1يکی از قوی ترين اظھارات در مورد مسئوليت ايمانداران، در    1.5      

  ميشود
III.  نتيجه    

ھمين خصوص ھرگونه تعصب، از طرف فرزندان خدا ناروا و بيجا است.  نژاد پرستی، يا در   الف.  
» کميسيون روش زندگی مسيحی«در مجمعی در گلوريتا، نيو مکزيکو از طرف » ھنلی بارنت«

  چنين گفت:
"نژاد پرستی تمرد است چون بر خالف کتاب مقدس و مسيحيت می باشد، و پر واضح است که     

  بر خالف دانش نيز ھست." 
اھم مسيحايی خود را به جھان اين مشکل به مسيحيان فرصت می دھد تا محبت، بخشش و تف  ب.  

نشان دھند. اگر فرد مسيحی ازينکار امتناع کند، عدم بلوغ فکری خود را می رساند و به  گمراه
شرير فرصت ميدھد تا ايمان، اطمينان، و رشد او را ُکند و معوق سازد.  اين امر نيز از روی 

  بسوی مسيح جلوگيری می کند.  گمراهردمان آوردن م
» کميسيون روش زندگی مسيحی«من چه نقشی می توانم داشته باشم؟ (اين بخش، از يک جزوه   ج.  

  بر گرفته شده است)» روابط نژادی«با عنوان 
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  "در ســطــح شــخــصـــی"        

  بپذيريد.مسئوليت خود را برای حل مسائلی که مربوط به نژادھا ھستند   *  
از طريق دعا، مطالعه کتاب مقدس، و مشارکت با ديگر نژاد ھا، کوشش کنيد تعصب نژادی   *  

  را از زندگی خود بزداييد.
  اعتقادات راسخ  خود را در باره ی نژاد ھا بيان کنيد، خصوصاً بھنگامی که بعضی تنفر  *  
  نژادی را در ديگران تحريک کنند و کسی اعتراضی نکند.    
  زنــــدگـــی خــانـــوادگـــی""در   

  بپذيريد که خانواده چه تأثير پراھميتی در پرورش نگرش نسبت به نژاد ھای ديگر دارد.   *  
سعی کنيد با مطرح کردن آنچه کودکان و والدين در باره مسائل نژادی در خارج از منزل   *  

  می شنوند، نگرش ھای مسيحی در آنھا پرورش دھيد.
در طرز رفتار و روابط خود با نژاد ھای ديگر، مراقب باشند نمونه مسيحی والدين بايد   *  

  برای ديگران ايجاد کنند. 
بدنبال فرصت ھايی باشيد تا دوستی ھای خانوادگی با اشخاصی که از نژاد ھای ديگر ھستند   *  

  ايجاد کنيد.
  "در کـلـيــســــای خــــود"    

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

اطمينان حاصل کنيد که برای پرستش، مشارکت، و خدمت درھای کليسا بروی ھمه باز   *    
: 2دی قائل نمی شدند. (افس باشد، ھمانطور که در کليساھای عھد جديد ھيچگونه موانع نژا

  )    29-26: 3؛ غال 22- 11
  "در زنـــدگــی روزانـــه"    

    برای غلبه بر ھمه نوع  فرق گذاری نژادی در عرصه جھانی کار، ياری دھيد.  *    

از طريق سازمانھای متنوع جامعه، برای تأمين حقوق و امکانات برابر اقدام کنيد، و بياد   *    
ه بايد مورد حمله قرار گيرد مسئله نژادی است، نه مردم.  ھدف، پيشبرد داشته باشيد که آنچ

  تفاھم است نه ايجاد کدورت و تلخی.   
تشکيل دھيد  شھروندان دغدغه دار و آرمان دار اگر بنظر معقول است، ھيئت مخصوصی از  *    

جامعه بھبود روابط نژادی، سر صحبت در  عموم مردم و اقدامات معين در تا برای آموزش
  باز شود.

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

  تقدير نماييد.پليس و مجريان قانون، برای اجرای غير متعصبانه  قوانين،   مقامات از  *    
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داريد، و در پی ارتقاء احترام نسبت به قوانين بکوشيد. بعنوان شھروند  مردودخشونت را   *    
مسيحی، ھرچه از دستتان بر ميآيد انجام دھيد تا اطمينان حاصل شود ساختارھای قانونی 

  ابزار دست کسانی نگردند که تبعيضات را پيشبرد خواھند داد.    
   روابط تان با مردم، نمونه ای باشيد از روح و فکر مسيح.در تمامی   *    

       
  16- 12: 2(بروز آمده):   NASBمتن 
زيرا ھمه کسانی که بدون شريعت گناه کرده اند، بدون شريعت نيز ھالک خواھند شد، و ھمه کسانی که 12  

در نظر  که نيستندزيرا شنوندگان شريعت  13 د بوسيله شريعت داوری خواھند شد.زير شريعت گناه کرده ان
چون وقتی غير يھوديان که شريعت  14خدا پارسايند، بلکه عمل کنندگان شريعت پارسا شمرده خواھند شد. 

ندارند امور شريعت را به صرافت طبع بجا می آورند، اينان ھر چند فاقد شريعتند، ليکن خود برای خويشتن 
که عمل شريعت بر دلشان نگاشته شده است، چنان که وجدانشان  نشان ميدھندبا اينکار  15شريعتی ھستند. 

اين در روزی   16می نمايد.   از آنھا دفاع، يا آنان را متھم می کند يا بطور متناوبگواھی می دھد و افکارشان 
  کمه کشد.، رازھای انسانھا را به توسط عيسی مسيح به محامن خواھد پيوست که خدا بنا بر انجيلبه وقوع 

   
خدا ھمه انسانھا را مسئول خواھد دانست، حتی "زيرا ھمه کسانی که بدون شريعت گناه کرده اند"   12: 2

- 1: 19؛ مز 20-19: 1اگر عھد عتيق يا انجيل ھرگز بگوششان نرسيده باشد.  ھمه مردم بوسيله خلقت (ر.ک. 
اطالع دارند.  وضعيت أسف بار اينست که  ) تا حدی در مورد خدا15-14: 2)، و درک اخالقی ذاتی (ر.ک. 6

؛ 32: 11؛ 23، 19، 9: 3: 23-21: 1ھمه، از نوری که آنھا را روشن ساخته عمداً سر پيچی کرده اند (ر.ک. 
  ). 22: 3غال 

   
   "با واژه "شريعت"  بکار نرفته است.  اين ساختار دستوری معموال کيفيت » حرف تعريف«"شريعت
استفاده مختلف پولس از "شريعت" برای اشاره به چند چيز  ،کرد.   اما، در کتاب روميانرا تأکيد می » اسم«

.  عامآداب و رسوم اجتماعی انسانی بطور  ايده و مفھوم ) 3) شريعت موسوی؛ يا (2) قانون روم؛ (1می کند (
ھمه انسان ھا تا حدی ، بايد نشان دھد کداميک می باشد.  اين متن تأکيد می کرد که »حرف تعريف«متن، و نه 

  )15قلباً با خبر ھستند ( م.ک. آيه از مکاشفه طبيعی خدا که خود را مکشوف ساخت، 
  
کاربردی که معلمين يھود از کلمه ،"  در نظر خدا پارسايند که نيستندزيرا شنوندگان شريعت  "  13: 2

شاگردان تورات در مدارس اين معلمين.  بياد داشته  ، يعنیی آن بود تخصيص يافته مفھوم"شنوندگان" داشتند، 
می نوشتند.   یيونان ]Koine[» کوی نِه«باشيد که نويسندگان عھد جديد به عبری فکر می کردند و به زبان 

  شروع گردد، نه از لغت نامه يونانی. » ترجمه ھفتاد«زيه کلمات بايد از جبنابراين، ت
در الھيات پولس کلمه بسيار مھمی است  به ھمه شکل آن) kikē(يا "پارسا شمرده شده" "پارسا واژه 

کلمات "پارسا" "پارسا  ). 33، 30: 8؛ 7: 6؛ 9، 1: 5؛ 5، 2: 4؛ 30، 28، 26، 24، 20، 4: 3(ر.ک. 
به   برگرفته شده اند.  dikaios"، ھمگی از کلمه ساختن کامال نيک" و "نيک"، "شماریکردن" و "پارسا 

در اصل اشاره داشت (tsadag) در عبری کلمه   رجوع نماييد. 17: 1" در ساختن نيک کامالً عنوان خاص "
شاقول  بجایفوت) که برای اندازه گيری ديوار و حصار، بعنوان مثال، و  20تا  15راست و بلند ( يک نیِ  به

  اين کلمه بعد ھا در ارتباط با خدا بعنوان محک داوری وقياس، تشبيھاً استفاده شد.  بکار ميرفت.  
خدا به صورت ھديه  را تاکيد می نمود.  اول، نيکی کامل خودِ  موضوعدر نوشته ھای پولس، اين کلمه دو 

می گويند که » نيکی کاملی«رايگان، بوسيله ايمان به مسيح، به بشر گناھکار داده شده است.  به اين اغلب 
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شخص در برابر  قانونیاز لحاظ حقوقی است.  اين کلمه به وضعيت » نيکی کامل« يانسبت داده شده است 
ازين بر » معروف پولس در مورد "پارسا شمرده شدن توسط ايمان .  مضمونِ اشاره داردخدای نيِک کامل 
(ر.ک. پيدا  شباھت خود خداگناھکار به .  دوم، در مورد عمل خداست برای بازگردانيدن انسان گرفته شده است

: 11و  21: 8، لوقا 24: 7مثل متی  –)، يا به عبارت ديگر، ايجاد شباھت به مسيح است.  اين آيه 26-27: 1
 ، نه تنھاعمل کنندگان باشند تا برمی انگيزدايمانداران را  – 25،  23-22: 1وب ق؛ يع17 :13؛ يوحنا 28

خدا  زندگی کامال نيک باشد. بايد نتيجه اش شنوندگان.  نيکی کاملی که بحساب شخص گذاشته می شود
 ،و ھم اخالقی بود.  معاھده جديد شرعیاز لحاظ کار برد پولس ھم  گناھکاران را می بخشد و عوض می کند! 

ايجاب می کند.  آن رايگان نيز  را خدا پسندانه ای زندگی می بخشد اما شيوهاعتبار  شرعیاز لحاظ به انسان ھا 
  ھست، اما بھای سنگين دارد.

  
 "5: 18شناختن خدا، شيوه زندگی جديد و مطيعانه را ايجاب می کند (ر.ک. الو   "اما کنندگان شريعت، 

).  از بسياری لحاظ اين 28-14: 2؛ 25-22: 1؛ يعقوب 17: 13؛ يوحنا 28: 11؛ 21: 8؛ لوقا 27- 24: 7متی 
؛ 4: 6؛ 1: 5است که معنی آن شنيدن برای به عمل گزاردن بود (ر.ک. تث   shemaمفھوم مشابه کلمه عبری 

  ).10-9: 27؛ 3: 20؛ 1: 9
  
2 :14  

NASB  "ت ندارند امور شريعت را به صرافت طبع بجا می آورند، اينان چون وقتی غير يھوديان که شريع
 "ھر چند فاقد شريعتند، ليکن خود برای خويشتن شريعتی ھستند.

NKJV   چون وقتی غير يھوديان، که شريعت ندارند، آنچه در شريعت درج شده را به صرافت طبع انجام"
 خويشتن شريعتی ھستند."ليکن خود برای می دھند، اينان، ھر چند فاقد شريعتند، 

NRSV  "انجام می  ميکند ايجابشريعت  ، به صرافت طبع آنچهندشريعتفاقد  غير يھوديان که ھنگامی که
 دھند، اينان، ھر چند فاقد شريعتند، ليکن خود برای خويشتن شريعتی ھستند."

TEV     ،آنچه شريعت امر ميکند انجام "غير يھوديان که فاقد شريعتند، اما ھر گاه از روی اراده آزاد خود
  ، خود برای خويشتن شريعتی ھستند، اگر چه فاقد شريعتند"می دھند

JB         بعنوان مثال، بی دينان که ھرگز از شريعت چيزی نشنيده اند، اما بوسيله معقوليت ھدايت می"
ليکن  ،يستندنشريعت » دارای«شوند تا آنچه شريعت امر ميکند انجام دھند، درست است که عمالً 

 ھستند"» شريعت«می توان گفت آنھا خويشتن، 
ھمه آنھا بخاطر نوری   يک قانون اخالقی و يک معيار قانونی اجتماعی در خود دارند. ،فرھنگ ھا تمامی

).  مقصود ازين آيه اين معنی ضمنی نبوده است که اگر 21: 9قرن  1که يافته اند مسئول می باشند (ر.ک. 
با مطابق فرھنگ خود زندگی کنند خدا آنھا را نيک محسوب خواھد کرد، بلکه آنھا بخاطر اينکه ذاتاً از خدا 

 مسئول شناخته می شوند.   خبرند
 
چنان که وجدانشان گواھی می دھد و افکارشان بطور متناوب، يا آنان را متھم می کند يا از آنھا "  15: 2

اخالقی وجود دارد.  اما تنھا به کتاب مقدس، که نور روح القدس آنرا روشن  و ندای درونی   "دفاع می نمايد.
ساخته  است، می توان کامالً اطمينان کرد.  وضعيت سقوط کرده ما، بر وجدان ھای ما اثر گذاشته است.  اما، 

بعضی خدا ھستند که  از آگاھی ھايی تنھا)  15- 14: 2اخالقی (و  ) و اين شريعت درونی20- 18: 1خلقت (
کلمه يونانی "وجدان"  ھمطرازانسان ھا از آن برخوردارند.  کلمه ای در عبری وجود نداشت که 

(syneidesis)    .مورد اغلب فالسفه رواقی  ، درست و غلط رااز  ،درونیو آگاھی اخالقی  موضوعباشد
آشنايی داشت  بخوبی با فالسفه يوناناز زمان تحصيالت پيشين خود در طرسوس، بحث قرار ميدادند.  پولس 

، و از Menanderاز  33: 15قرن  1نقل قول ميکند و نيز در  Cleanthesاز  28: 17(او در اعمال 
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Epimenides  برجسته در رشته ھایبسيار داشتن مدارس  معروف به).  شھر او، طرسوس، 12: 1در تيطس 
  فلسفه و فصاحت يونانی بود.  

  
  .5: 2يادداشت در مورد رجوع کنيد به "در روزی"  16: 2
  
  " ضمير«اين اشاره بود به موعظه پولس در مورد مکاشفه عيسی مسيح.   ،در متن"  بنا بر انجيل من «

؛ غال 1: 15قرن  1؛ 25: 16"من" نشانگر درک پولس از خدمت انجيل بود که به او سپرده شده بود (ر.ک. 
 ،غير يھوديان برای بعنوان رسول اما).  اين منحصراً از آن او نبود، 8: 2تيمو  2؛ 11: 1تيمو  1؛ 11: 1

  ميکرد.   احساسھلنيستی،  –پيشبرد حقيقت در مورد عيسی در دنيای رومیوليت بسيار زيادی را برای مسئ
  
  "  سمو  1خدا از دل ھمه کس خبر دارد (ر.ک. خواھد کشيد".  به محاکمه  ...رازھای انسانھا را ... خدا
؛ 11: 15امثال  ؛ 6- 1: 139 ؛21: 44؛ 9: 7؛ مز 30: 6توا  2؛ 9: 28توا  1؛ 39: 8پاد  1؛ 7: 16؛ 7: 2

).  پدر، 23: 2؛ مکا 27: 8؛ روم 8: 15؛ 24: 1؛ اعما 16: 15؛ لوقا 12: 20؛ 10: 17؛ 20: 11؛ ارم 2: 21
؛ مکا 46-31: 25، ھم محرک و ھم عمل را تحت تجديد نظر قضايی قرار خواھد داد (متی »پسر« با وساطت

20 :11 -15.(  
  
  "او آمد تا خدای )21-17: 3(ر.ک. يوحنا  نيامد تا بعنوان داور عمل کندعيسی "به توسط عيسی مسيح  .

پدر را مکشوف سازد، بجای ما بميرد، و به ايمانداران الگويی برای پيروی بدھد.  ھنگامی که مردم عيسی را 
  رد می کنند، خود را داوری می نمايند.  

عمل خواھد کرد (ر.ک. » پدر«عنوان نماينده اما، عھد جديد ھمچنين تعليم می دھد که عيسی در داوری ب
نجات «و / يا » داور«).  تنش بين عيسی بعنوان 1: 4تيمو  2؛ 31: 17؛ 42: 10عمال ا؛ 27،  22: 5يوحنا 
  ).  39: 9در مقابل  21-17: 3را می توان در انجيل يوحنا مشاھده کرد (ر.ک. » دھنده

  

  24- 17: 2(بروز آمده):   NASBمتن 
را   او  ارادۀ و  18، می بالیو به شريعت تکيه داری و به خدا  خوانده می شویتو يھودی اگر حال،  17

و اطمينان داری که  19، چون از شريعت تعليم يافته ای ،و آنچه مھم و اساسی است را تأييد می کنیمی دانی 
تصحيح کننده جاھالن و تعليم دھنده به نابالغان تو که  20راھنمای کوران و نور ظلمت نشينانی، تو خود 

را تعليم می دھی، آيا  پس تو که ديگری 21،  برخورداریتبلور معرفت و حقيقت از  شريعتدر  چونھستی 
تو که می گويی نبايد  22خود را نمی آموزانی؟ تو که بر ضد دزدی موعظه می کنی، آيا خود دزدی می کنی؟ 

تو که به  23زنا کرد، آيا خود، زنا می کنی؟ تو که از بتھا نفرت داری، آيا خود، معبدھا را غارت می کنی؟ 
به سبب شما، " برای آنکه 24به خدا بی حرمتی می کنی؟ شريعت، ، آيا با زير پا گذاشتِن می بالیشريعت 
  که نوشته شده است.چنان ".هوديان به نام خدا کفر می گوينديغير 

  
است که از ديدگاه نويسنده، برای مقاصد ادبی اش، واقعيت » اول نــوعجـمــله شـرطـی «اين   "اگر"  17: 2

آنھا را   ،TEV اينادامه می يابد، اما نتيجه گيری نمی شود.  بنابر  20فرض گرفته می شود.  اين شرط تا آيه 
دان عنوان ترجمه می کند.  يھوديان برای بتأييداتی که عيسی ممکن بود انجام دھد فرض ميگيرد، و 

، 33: 8؛ يوحنا 9: 3رستگاری، متکی به اصل و نسب خود، سنت ھا، و طرز انجام فرايض بودند (ر.ک. متی 
37 ،39 .(  
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 "1بودند:  ( راه ھا به اينمتکی  بپذيرد،برای آنکه خدا آنھا را  يان،ھوديبسياری از   "به خدا می بالی( 
آما، شريعت گرايی آنھا .  را انجام می دادند شريعت موسوی آنطور که شخصاً ) 2نسب نژادی خود و (اصل و 

چه وضعيت ).  3؛ غال 20: 5، آنھا را از خدا جدا ميساخت (ر.ک. متی »بينی پارسا خود«که ھمراه بود با 
  وارونه تأسف باری!

  

  باليدنبه خود عنوان خاص:  
حدود سی و پنج بار توسط پولس و تنھا   kauchēsis، و  kauchaomai ،kauchēmaاين کلمات يونانی 

قرنتيان  2و 1ميباشند). کاربرد اصلی آن دردو بار در بقيه عھد جديد بکار برده شده اند (آن دو در يعقوب 
  است. 

  دو واقعيت وجود دارد. فخر کردندر ارتباط با 
  )9: 2؛ افس 29: 1قرن  1ر.ک. /بخود نخواھد باليد (فخر نخواھد کردھيچ انسانی دربرابر خدا   *   
: 9، که اشاره به ارمياء 17: 10قرن  2؛ 31: 1قرن  1(ر.ک.  ايمانداران در خداوند فخر خواھند کرد  *  

  نيز نامتناسب وجود دارد (يعنی غرور)./ باليدن درست و فخر کردناست). بنابر اين،  23-24  
  .   متناسب1

  ) 2: 4در اميد جالل (ر.ک. روم   1.1  
  )11: 5در خدا توسط عيسی خداوند (ر.ک. روم   1.2  
  -17: 1قرن  1در صليب عيسی مسيح خداوند (به عبارت ديگر مضمون اصلی پولس، ر.ک.   1.3  
  ) 14: 6؛ غال 18    
  ميکندپولس به اين موارد فخر   1.4  
     )12: 10قرن  2؛ 16،  15: 9قرن  1خدمت بی مزد خود (ر.ک.   )1(    
    )12، 8: 10قرن  2اختيار او از طرف مسيح (ر.ک.   )2(    
  قرن 2فخر نکردن او به آنچه ديگران کرده اند (که بعضی در قرنتس می کردند، ر.ک.   )3(    
      10 :15(  
  2که ديگران در قرنتس نيز می کردند، ر.ک. ميراث او از لحاظ اصل و نسب (آنطور   )4(    
  )6، 5،  1: 12؛ 17: 11قرن       
  کليسا ھای او  )5(    
  )10: 11؛ 2: 9؛ 24: 8؛ 14، 4: 7قرن  2قرنتس (  )5.1(      
  )4: 1تسا  2تسالونيکيه (ر.ک.   )5.2(      
  )12: 1قرن  2اعتماد او به تسلی و نجات خداوند (ر.ک.   )6(    

  نامتناسب  .2
  ارتباط با اصل و نسب يھودیدر   2.1  
  بعضی در کليسای قرنتس فخر ميکردند به  2.2  
  )21: 3قرن  1انسان (ر.ک.   )1(    
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  )7: 4قرن  1حکمت (ر.ک.   )2(
  )6: 5قرن  1آزادی (ر.ک.   )3(

  )12: 11قرن  2معلمين کاذب سعی می کردند به کليسای قرنتس فخر کنند (ر.ک.   2.3  

  
  عنوان خاص در مورد آزمودن در ذيل مراجعه نماييد"تأييد"  به  18: 2
  

  ضمنی آنھا مفاھيمواژه ھای يونانی برای "آزمودن" و عنوان خاص:  
  

  را دارند. » آزمودن کسی برای ھدفی«دو کلمه يونانی ھستند که مفھوم 
1 .  Dokimazō ،dokimion  ،dokimasia    

 استفادهآتش  ) بوسيلهکسی :چيزی (بطور استعاره واقعی بودنِ  آزمايشِ اين کلمه در فلز کاری برای 
(خالص کردن) ، فلز واقعی را نمايانگر می سازد.  مواد غير  جدا کردن.  آتش با سوزانيدن و شودمی   
در زمان آزمودن ديگران  ،فرايند فيزيکی اصطالح بسيار قوی شد که در مورد خدا و/ يا اشخاص اين  
  می باشد.   »آزمودن به منظور پذيرفتن«با مفھوم مثبت ميرفت.  اين کلمه تنھا بکار   
  19: 14گاوان، لوقا    1.1  
  )28: 11قرن  1ما ( خودِ   1.2  
  3: 1ايمان ما، يعقوب   1.3  
  9: 3حتی خدا، عبرانيان   1.4  

  
؛ 18: 10قرن  2؛ 10: 16؛ 22: 14؛ 28: 1(ر.ک. روم فرض گرفته شده اند مثبت اين آزمون ھا نتيج 

).  بنابريان، واژه مفھوم کسی را ميرساند که دارد امتحان می شود و به 7: 1پطر  1؛ 27: 2 يپيان؛ فيل3 :13
  اثبات می رسد که او

  ارزنده است  1.1  
  نيکو است  1.2  
  است و بی ريا  الصخ  1.3  
  پر بھاست  1.4  
  مورد احترام است  1.5  

2.  Peirazō  ،peirasmos  
اين واژه آزمودن به مقصود عيب جويی و مردود کردن است.  آن اغلب در ارتباط با معنی ضمنی   
  وسوسه عيسی در بيابان استفاده می شود.    
  ؛ 35، 18: 22؛ 3: 19؛ 1: 16؛ 1: 4سعی برای بدام انداختن عيسی را می رساند (ر.ک. متی   2.1  
  ).18: 2؛ عبر 25: 10؛ 2: 4؛ لوقا 13: 1مرقس     
  بکار رفته است. 5: 3تسا  1؛ 3: 4به صورت عنوان شيطان در متی  (peirazō)واژه   2.2  
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  عيسی، برای آنکه خدا را امتحان نکنند، بکار ميبرد  peirazō)اين واژه را (شکل مرکب آن،   2.3  
  مراجعه کنيد) 9: 10قرن  1؛ نيز به 12: 4؛ لوقا 7: 4(ر.ک. متی     
  ، 9: 10؛ 5: 7قرن  1در ارتباط با وسوسه و سختی ھای ايمانداران بکار رفته است (ر.ک.   2.4  
  ).9: 2پطر 2؛ 12: 4پطر 1؛ 14، 13، 2: 1؛ يعقو 18: 2؛ عبر 5: 3تسا  1؛ 1: 6؛ غال 13    
         

  
 "به شريعت  رجوعبه بعد در مورد يھوديان است، پس، واژه "شريعت" درين متن، بايد  17آيات  "شريعت

  که در مورد ختنه است تصديق می شود.   25.  اين موضوع بوسيله آيه باشد موسی
  
بسوی  راه) طريق صحيح بود و تنھا آنھا در يھوديت آنھا (مسلک ريقرھبران يھود معتقد بودن ط  18-20: 2

مسئوليت به  ،يت و مقاممزخدا بود.  آنھا مطمئن بودند که خود معلمين واقعی و درست در امور مذھبی ھستند.  
  ).  48: 12ھمراه دارد (ر.ک. لوقا 

  توجه کنيد: -در مورد اطمينان آنھا  - به عباراتی که موازات و مشابه ھستند 
   19، آيه راھنمای کوران.   1
  19، آيه نور ظلمت نشينانی.   2
  20، آيه تصحيح کننده جاھالن.   3
  20، آيه تعليم دھنده به نابالغان.   4
  20، آيه تبلور معرفت و حقيقت برخورداری در شريعت از.   5

  
: 5اعتماد شخص به اطاعت شخصی باشد، بدين سان آن اطاعت بايد کامل باشد (ر.ک. متی  اگر  21-24: 2

).  چنين چيزی برای انسان سقوط 10: 2و يعقوب  26: 27که نقل قولی است از تثنيه  10: 3؛ غال 48، 20
انه برای خوانندگان/ شنوندگان يھودی اش سئواالت فصيح 23-21کرده غير ممکن است.  پولس در آيات 

  امر بديھی است] مطرح ميکند.    مسلّم و [سئواالت که جوابشان
  
2 :22  
  
اين مشکل است.  ازآنجا که  23- 22پی بردن به مقصود پولس در آيات   "از بتھا نفرت داری" 22: 2

توصيف با اکثر يھوديان زمان پولس مطابقت ندارد، ممکن است منظور ازين گناھان در يک معنای روحانی 
الھيات عھد «در تفسير نمود.  جرج لـَـد،  48- 20: 5شابه به روشی که عيسی، شريعت را در متی است، م
داور و ارباب نسبت   بلندِ  بدينوسيله که خود را در جايگاهِ  ،می گويد: "شايد منظور پولس اينست که آنھا» جديد

که زنای روحانی می  – نموده اند به ھمنوعان خود قرار داده اند، آن احترامی را که شايسته خداست ازو سلب
       . 505."  صفحه ست بی حرمت کرده اندروا ا که تنھا به خدا ی راو آن پرستش –باشد 

  
 از لحاظ تاريخی منظور اين عبارت مشخص نيست، اما به انحايی   آيا خود، معبدھا را غارت می کنی؟

  مربوط به بت پرستی ميشده است.
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می باشد.  منظور از برکت دادن خدا به اسرائيل » ترجمه ھفتاد«در  5: 52اين نقل قول از اشعيا   2:24
)، اين بود که شھادتی برای دنيا باشد.  اما، اسرائيل ھرگز از 28- 27بخاطر اطاعت از معاھده (ر.ک. تثنيه 

برنامه اين بود ).  32-22: 36ز حمعاھده پيروی نکرد. بنابرين، دنيا تنھا داوری خدا را مشاھده نمود (ر.ک. 
آنکه تمامی دنيا را به سوی يھوه بياورد (ر.ک.  تا)، 6-5: 19پادشاھی کاھنان باشد (ر.ک. خروج  ،که اسرائيل

[نويسنده کتاب] بر پايه تعاليم  »ب با« پيش داوری ھای ).  به عنوان خاص "13: 3 – 11: 2؛ افس 3: 12پيدا 
  رجوع کنيد.    5: 1در   کليسای انجيلی"

  

  29- 25: 2): بروز آمده(  NASBمتن 
ختنه ، نامطيع شريعت ھستيداما اگر  ؛ ختنه آنگاه ارزش دارد که شريعت را به جا آوريدزيرا حقيقتاً  25  

، مطالبات شريعت را به جا آورد، آيا ستکه ختنه نشده ا شخصیاگر  بدين سان 26. شما نا مختونی شده است
تو را آيا شريعت را نگاه دارد،  اگرآن که در جسم ختنه نشده، و  27 ؟ختنه به شمار نمی آيدنا مختونی او، 

نوشته شده و ختنه، شريعت را زير پا می  شريعتِ از کرد، تو را که با وجود برخورداری  دخواھن داوری
 29نيز امری جسمانی و ظاھری نيست.  ه زيرا يھودی آن نيست که به ظاھر يھودی باشد، و ختن 28گذاری. 

انجام می شود،  »روح«آن است که در باطن يھودی باشد و ختنه امری است قلبی که به دست  يھودیبلکه 
بسيار از  2و تحسين او از طرف مردم نيست ، بلکه از خداست،  .  شريعتاجرای تحت اللفظی  سيلهونه به 

    .ه امانت سپرده شدخدا بديشان ب کالمھر لحاظ.  نخست آنکه 

  
اين ادعا را پيش می کشد  استفاده می کند.  شخصی» اعتراض آميز گفتار« پولس ھنوز از  " خـتـنـه " 25: 2

 دلبند دِ ــيـپولس اين امراھيم ھستيم. ب).  ما از نسل ا11- 10: 17که، خوب، ما حد اقل ختنه شده ھستيم (ر.ک. 
  ).  59-31: 8؛ يوحنا 10-7: 3فرو می پاشد (ر.ک. متی  جسورانهو  به صراحتيھوديان را 
خوِد اين عمل نبود که اھميت .  ختنه را انجام ميدادنداسرائيل، بغير از فلسطينی ھا،  اقوام ھمسايهتمامی 

 آئين ھای).  اين در مورد تمامی 27-26(ر.ک. آيات مھم بود ر دريافت کننده متسبلکه ايمان پايدار و م داشت،
  معاھده خدا ھستند، اما بدون مسئوليت ھای آن.   تار برکاتِ ساق دارد.  مردم مذھبی اغلب خواصدمذھبی م

  
ی در آينده اشاره الھستند که به عمل احتم» ومـسنـوع جمله شرطی «اينھا سه  اگر...اگر""اگر... 25-26: 2

(ر.ک.  31-21: 3کليدی است، اما نه در  2) در استدالل پولس در باب 30-27دارند.  اطاعت (ر.ک. تثنيه 
  ).   3غال 

  
ور آنھا را منّ که  پرتوی در مقابلھوديان يعضی غير بکه  زنده نگاه ميدارنداين آيات اميدی را   26-27: 2

 10ا نمونه کتاب مقدسی ممکنه درين مورد کرنليوس در اعمال باب ، پاسخ مثبت داده اند.  تنھساخته است
ترس بود و در کنيسه محلی عبادت زيرا او خدا  مطابقت نداردکامال  کرنليوساين آيه با است.  با اين وجود، 

  می کرد.  
خالصه  23: 3به نجات ھستند.  روميان يھود اين آيات، در حقيقت، نقطه مقابل استدالل پولس در باره نياز 

 وجود دارند. اگر غير يھوديانی در ھالکت انداست که ھمه انسان ھا بدون مسيح از لحاظ روحانی  موضوع اين
زندگی می کنند، خدا  طبق آنو  و آگاھی درونی آنھا از اخالقيات، دلھاشان را روشن کرده است ،خلقتکه 

  .   را بپذيرندتا مسيح  خواھد کردايجاد  برايشاناز يک راھی و در يک زمانی، فرصتی  ،بنوعی
  
  الھياتیِ  عقيده بسطاين بحث بسيار مھمی است زيرا   "زيرا يھودی آن نيست...يھودی آن است" 28-29: 2

از قوم خدا در عھد جديد  ،سعی دارد قوم خدا را در عھد عتيق» دوران ھای مختلف در کتاب مقدس« جديدِ 
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: 9.  تنھا يک معاھده و يک قوم وجود دارد (ر.ک. روميان نمايد خاصیمحدود به دوره ھای يا  ساختهمتمايز 
).  معاھده جديد تکميل و تحقق معاھده قديم است.  قوم خدا ھميشه 6: 3پطر  1؛ 16: 6؛ 29، 9-7: 3؛ غال  6

 سيلهبوقوم او ھستند نه  از روی دل و جان،.  آنھا شان اصل و نسب بخاطره نقوم او بوده اند  ،بوسيله ايمان
نشان اين موضوع، عالمت معاھده نيست بلکه ذھنی نه والدين.  ،کليد است . ايمانشاندينی يا نژاد آئين و مراسم

  عاھده را می پذيرد.م است که
  
  "رجوع کنيد. 3: 1به عنوان خاص در "جسم  
  
پذيرا بودن شخص  از) در عھد عتيق تشبيھی بود 14: 17ختنه به عنوان نشانه معاھده، (ر.ک. پيدا   29: 2

: 10) ختنه قلبی (ر.ک. تثنيه 1( صورت ھای جديدی مختلفی بخود گرفتبصورت استعاره آن نسبت به خدا.  
).  ھرگز مقصود 30، 12: 6) ختنه لب (ر.ک. خروج 3)؛ و (10: 6) ختنه گوش (ر.ک. ار 2)؛ (4: 4؛ ار 16

لکه تا اصولی باشد که زندگی ھا را تحول باشد، ب ه که شريعت يک قانون مدون خارجی و ظاھریودنباين 
    رجوع کنيد.   9: 13در » ديدگاه ھای پولس از شريعت موسی « بخشد.  به عنوان خاص 

  
  

NASB  " شريعتود، نه به وسيله اجرای تحت اللفظی انجام ميش »روح«امری است قلبی که به دست" 
NKJV  " اللفظی شريعت، و نه در اجرای تحت »روح«امری است قلبی، در" 
NRSV   روحانی است نه تحت اللفظی" –"موضوعی است قلبی 

TEV  ""که کار روح خداست، نه شريعت نوشته شده 
JB   چيزی که از [شريعت] تحت اللفظی نيست بلکه از روح است –"در قلب"  

  
تحت « تضاد بادر » روحانی«اين عبارت در يونانی مبھم است.  بعضی ترجمه ھا آنرا در اشاره به   

شيتا، ترجمه مسا از پَ ـ، ترجمه ناکس، ترجمه ل»عھد جديد قرن بيستم« ،NRSVمعنی ميکنند (ر.ک. » اللفظی
، 6: 3قرن  2؛ 6: 7ترجمه ھای ديگر تضاد را بين روح القدس، (ر.ک. »).  ترجمه جديد برکلی« وويليامز 

، NASB ،NKJV ،NEB ،NIVو متن نوشته شده می دانند (ر.ک.  ای وجود دارد) در جاييکه ساختار مشابه
 .)TEV و
 

در  را يھوديان اعمالیبعضی غير امکان دارد که  واقعيت را مورد بحث قرار داده  درين قسمت اينپولس 
 ، خدا فرزندانِ پس باشد، اين  واقعيتد.  اگر نانجام دھند که خدا را خشنود ساز ،مجزا از شريعتچارچوبی 

بعالوه (ر.ک. غالطيان).  خانواده خدا  ديگری نيز می شدند بغيراز کسانی که ختنه جسمانی داشتند، شامل افراد
) ؛ ايوب، 5: 19؛ خروج 3: 12؛ 15: 3(ر.ک. پيدا  اشخاص يھودی نژاد، بسياری ديگر را نيز شامل می شود

 دورگه ،منسه راييم وفاقوام احتی اب، و روت از نژاد يھود نبودند. ، کاليب، راحيترونملکيصدق، 
  ).52-50: 41(ر.ک. پيدا  بودند /عبرانیمصری
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  برای گفتگو سئواالت
  

تفسير برای راھنمايی در مطالعه است، به اين معنا که شما مسئول تفسير خود از کتاب مقدس  اين کتابِ   
ھستيد.  ھر کدام از ما در نوری که يافته ايم بايد قدم برداريم.  شما، کتاب مقدس، و روح القدس در تفسير 

  اولويت داريد.  نبايد ازين حق خود صرفنظر کرده آنرا به يک مفسر واگذار کنيد.
  
در تفکر و تعمق موضوعھای اين بخش کتاب ياری دھند.  اين سئواالت برای گفتگو ارائه شده اند تا به شما    

  مقصود ازين سئواالت تفکر بر انگيزی است، نه آنکه نتيجه گيری خاصی را ارائه دھند.
  

  )4-3: 3بی وفايی يھوديان چه اثری بر وعده ی خدا دارد (  .   1
  )8-1: 3ھيچگونه امتيازی برای يھودی بودن وجود دارد (نزد خدا آيا   .   2
  ] چيست؟diatribeگفتار اعتراض آميز [« .   3
  چيست؟ 8-5در آيات  فرض شده است، »گفتار اعتراض آميز«آنچه مقصود از   .   4
 ربطی به اعمال ندارد، آيا طرز و انجام ميگيردتوسط فيض بوسيله ايمان  اگر پارسا شمرده شدن،  .   5

  )؟ 8: 3حساب می آيد ( زندگی شخص واقعاً به
  )18-10: 3شرارت کامل چيست (مفھوم الھياتی  .   6
  )؟25-24: 3؛ غال 20: 3مقصود از شريعت موسی، يا قانون بطور عموم چيست ( .   7
  که در مورد گناھان انسان است، اصالً ذکری از شيطان نشده است؟ 3-1چرا درباب ھای  .   8
  شرط ھستند؟ باليا  می باشندآيا وعده ھای عھد عتيق مشروط بر چيز ھايی  .   9

  ) يھوديان چيست؟2) غير يھوديان و (1شريعت موسی در زندگی ھای ( نقش و کاربرد .  10
پاراگراف به پاراگراف تھيه  ، را 20: 3 – 18: 1به زبان خود طرح کلی از استدالل ھای پولس در  . 11

  کنيد.  
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3ان ــيـروم  
  

  تقـسـيـمــات پـاراگــراف ھــا در تــرجــمـه ھــای امـروزی
UBS4     

 

NKJV 
 

NRSV 
   
 TEV 

   
JB  

  يھوديان و شريعت 
)2 :17 – 3 :8(  

 

  دفاع از داوری خدا 
  
  

 

  يھوديان مزيت
  
  

  

  يھوديان و شريعت
)2 :17 – 3 :8(  

  

  

نھا را نجات آوعده خدا 
  نخواھد داد

  

3 :1 -8  
 

3 :1 -8  
 

3 :1 -8  
  

3 :1 -4  
  

3 :1 -8  
  

  
      

3 :5 -6  
  

  
  
  

  
      

3 :7 -8  
  

  

  س کامالً ـکـچـيـھ
  تـسـيـکو نــيـن

  

  
  ھمه گناه کرده اند

  
  دـرنـصـقـه مــمـھ

  

   الَ ـکام کــسچـيـھ
  تـــسـيـو نــکـيـن

  

  
  دــصرنـقـه مــمــھ

  

3 :9 -20  
  

 

3 :9 -20  
 

3 :9 -18  
  

3 :9 -18  
  

3 :9 -18  

  
   

3 :19 -20  
  

3 :19 -20  
  

3 :19 -20  
  

شدن  شمردهنيک کامالً 
  مانـط ايـتوس

  

  
  خدا توسط ايمان کاملِ  نيکیِ 

  
  حقيقی کاملِ  نيکیِ 

  

انسان ھا با خدا چگونه 
   مصالحه کرد

  

  
  مکشوف شدن عدالت خدا

3 :21 -26  
 

3 :21 -26  
 

3 :21 -26  
  

3 :21 -26  
  

3 :21 -26  
  

  
 

  جايی نداردفخر فروختن 
 

  جايی نداردفخر فروختن 
    

  ايمان چه می کند
  

3 :27 -31  
 

3 :27 -31  
 

3 :27 -31  
  

3 :27 -31  
  

3 :27 -31  
  

  
  رجوع نماييد)    xلـعــه (به صفحه  اـطـوم مــدوره س

  درک مقصود نويسنده اوليه در عرصه  پاراگراف
  
فسيرتان از کتاب مطالعات ميباشد، به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تتفسير برای راھنمايی ين کتاِب ا

در امر تفسير، . ور ساخته استمنّ  در آن روشنايی گام برداريم که ما راھر يک از ما بايد مقدس می باشيد. 
سر به يک مفّ  آنرا ،محروم کردهازين حق داريد.  نبايد خود را  اولويتالقدس  شما، کتاب مقدس و روح

  واگذار کنيد.
   

.  تقسيماتی را که از موضوع ھا کنيدموضوع ھا را مشخص در يک نشست بخوانيد. را  سراسر باب
 وحی نشده است اما برای درک مقصود نويسندۀ ،پاراگراف بندیفوق مقايسه کنيد.  با پنج ترجمۀ انجام داده ايد

  يک موضوع و مطلقاً يک موضوع دارد.  ،ھر پاراگرافست.  درينجاتفسير  کليدی است و کارِ  ،اصلی
  
  .  پاراگراف اول1
  
  .  پاراگراف دوم2
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  .  پاراگراف سوم3
  
  .  و غيره4
  

  مفاھيم استنباط شده در متن 
  

به ی فنّ  ی، اما درک منطق پولس مشکل است زيرا او از روش، يک متِن مربوط می باشند 8-1آيات   الف.
         استفاده می کند. )فرضی (معترضِ » اعتراض آميز گفتارِ « اسمِ 

  

 درينجا پيش بينی ميکند، و ازين رو  29-17: 2بنظر می رسد که پولس عکس العمل يھوديان را به   ب.  
 ).  39-37صفحات ، » روميان« به اعتراضات آنھا پاسخ می دھد (ُکرلی، وان،   
  )2-1د؟  (آيات نندارجود وبرای يھوديان  مّزيت ھايی.  سئوال اول.  آيا واقاً ھيچ 1   
  )4-3(آيات  است؟ نتيجه مانده بیای از يھوديان، کالم خدا  ايمانی عده .  سئوال دوم.  آيا بخاطر بی2    
  ھوديان برای نمايان ساختن شخصيت خود استفاده کرده است، آيا ي.  سئوال سوم.  اگر خدا از 3    
  )8-5(آيات  باشند؟يھوديان ھنوز از لحاظ قضايی مسئول و موظف می       

  

نوری که بر از  چون.  خدا استثناء قائل نمی شود.  ھمه مردم  11: 2نتيجه گيری برمی گردد به   ج.  
مکاشفه طبيعی  ،اند جوابگو محسوب می شوند (مقصود از نورزندگی آنھا تابيده است پيروی نکرده 

  و/ يا مکاشفه خاص است).  
  

  يھوديان را شرح می دھند. از عھد عتيق ھستند که گناھانِ يک سری نقل قول ھا  18-9آيات   د.  
  

  ).3(ر.ک. غال  کنندوضعيت روحانی اسرائيل و ھدف عھد عتيق را خالصه می  20-19آيات   ه.  
  

ھستند.  آنھا اولين نکته الھياتی انجيل می باشند (به طرح کلی  20: 3 – 18: 1خالصه  31- 21آيات   و.  
  يد).رجوع نماي 2مختصر، صفحه     

  

  رات لـعـه واژگان و عـبــا مطـا
  

  8-1: 3(بروز آمده):   NASBمتن 
بسيار از ھر لحاظ.  نخست آنکه کالم خدا  2يا ختنه چه ارزشی دارد؟ ؟ بودن چيست يھودی مزيّتپس  1

را  اخد آنھا وفاداریِ  ايمانیِ بی  يمان نداشتند،ااگر بعضی ؟ چه بايد گفتپس  3بديشان به امانت سپرده شد. 
حتی اگر باشد که خدا راستگو يافت شود،  بلکه  ! ھرگز چنين مباد 4 آيا خواھد ساخت؟ –نخواھد ساخت باطل 

ثابت » تـــو«در سخنان  »وـــت «ت ـيـانـقـا حـت": نوشته شده استچنانکه  ،يافت شوندھمۀ انسانھا دروغگو 
ما نيکی مطلق خدا را  نادرستیاما اگر  5 ".ویـــش یــماوری د» تــــو«ه ـی کـامـگـنـھـب   غـالـب آيـی، و شود

 به شيوۀ( آيا ھست؟ –نادرست نيست  ،خدايی که غضب را وارد ميکندبگوييم؟  بايد چه  ،نشان می دھد
بوسيله اما اگر  7 ؟ خواھد کردخدا دنيا را داوری چگونه نه گرو! ھرگز چنين مباد 6آدميان سخن می گويم) 

می شوم؟  داوریبه عنوان يک گناھکار  من نيز ھنوز، چرا دھدجالل وفور يافته اورا راستی خدا  ،دروغ من
(آنطور که بما افترا زده، گفته اند و  -"بياييد بدی کنيم تا از آن خوبی به بار آيد؟" ، : نگوييمچرا  و 8

  .منصفانه است ينانا محکوميّت يافتن  ھمانطور که بعضی ادعا کرده اند که ما ميگوييم).
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 معترضِ «يا » اعتراض آميز گفتارِ «ی فنّ  پولس درينجا نيز از روشِ "مزيت يھودی بودن چيست؟"    1: 3
 5- 4: 9و  2: 3يھوديان به  امتيازات.  برای فھرستی از بازگو نمايد، استفاده ميکند تا پيام خود را » فرضی

  رجوع نماييد.
  
بکار می برد، اما بدون آنکه مورد دومی ذکر شود.  اينکار را  8: 1پولس "نخست"  را در  "نخست" 2: 3

اينجا نيز ميکند.  نوشته ھای پولس آنقدر قوی و شديد و نيز ديکته شده بودند که ساختار ھای دستوری او اغلب 
  . می باشندناتمام 

  
    "ت و نيز امتياز ـبـيـھِ  رپُ  مکاشفه خدا مسئوليتِ دست داشتن در "کالم خدا بديشان به امانت سپرده شد

(ماضی مطلق مجھول،  نقش مسئول و پيشکار را داشتندھديه خدا در مورد )  آنان 5-4: 9عظيمی است (ر.ک. 
  ).  4: 2تسا  1ر.ک. 

: 24برای کالمی که از خداست بکار رفته است (ر.ک. اعداد » ھفتاد ترجمۀ«(وحی ھا) در  logionکلمه 
پيوسته  ،). اين کلمه با ھمين مفھوم در عھد جديد13: 28؛ 24: 5؛ اشعيا  67: 119؛ مز 9: 33؛ تث  16،  4

    ).11: 4پطر  1؛ 12: 5؛ عبر 38: 7بکار رفته است (ر.ک. اعما 
  

واقعيت  ،يا برای مقاصد ادبی او ،از ديدگاه نويسندهاست که  »جمله شرطی نوع اول«اين   :"اگر"  3: 3
  ھستند.» جمالت شرطی نوع اول«نيز 7و  5.  آيات فرض گرفته ميشود

  
  

NASB ،NKJV  "بعضی ايمان نداشتند"  
NRSV ،JB      بی وفا بودند" "بعضی  

TEV      ند"ه ا"گيريم که بعضی از آنھا بی وفا بود  
درک ) عدم ايمان شخصی آنھا به يھوه.  2يا (  يھوديان ) بی وفايی فردی 1اين می تواند اشاره ای باشد به (

[الزم  و حکم شرطی که ،سقوط کرده) بشريتِ  شرط خدا (به عبارت ديگر باز خريدِ بالعقالنی وعده ھای 
با اين وجود، اين يک پارادوکس کتاب مقدسی است  کار مشکلی است. انسان ھا آنرا قبول يا رد کنند،  ميسازد]

با دار است وفاخدا .  )5-4: 3(ر.ک. در واقع ھمخوان و يکسان ھستند]  اماکه در ظاھر متناقض  اظھار[دو 
   .)3، 1قوم او چنين نيستند (ر.ک. ھوشع  اينکه

 
  "ذيل رجوع کنيد. »عنوان خاص«به " لغو کردن   
 

  (KATARGEŌ) کردنلغو و باطل عنوان خاص:  
يکی از کلمات مورد عالقه پولس بود.  او حداقل بيست و پنج بار از آن استفاده  (katargeō)اين واژه 
   .ای داردبسيار گسترده عرصه اما اين واژه از لحاظ علم معنی شناسی،  ،کرده است

   است که معانی ذيل را داشت: argosکلمات، از  اشتقاقِ  علمِ آن از لحاظ  ريشۀ  الف.
  نا فعال  .1  
  از کار ايستاده  .2  
  استفاده نشده  .3  
  بی فايده   .4  
  آنچه در حال کارکردن نيست  .5  
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  برای بيان مفاھيم ذيل بکار ميرفت: kataبا ترکيبی واژه    ب.
  عدم فعاليت  .1  

  بی فايدگی  .2  
  آنچه باطل شده است  .3  
  معادله بيرون شدهحذف و از آنچه   .4  
  از کار باز ايستاده شده است کامالً  آنچه  .5  

اين واژه يکبار در لوقا برای توصيف درختی بی ثمر، و در نتيجه بی فايده، استفاده شده است (ر.ک.   ج.
  )7: 13لوقا   

  پولس از آن با مفھوم تلويحی [در اشاره] بدو طريق اساسی استفاده ميکند:  د.
  ، نا فعال و بی اثر ميکندھستند انسان ھاد بر ضّ را که ھايی خدا چيز   .1  
  6: 6روم  –کار بشر طبيعت گناھ  2.1    
  : 3، غال 14: 4روم  –يت [نسل]" از طرف خدا شريعت موسی در ارتباط با وعدۀ "ذرّ   2.2    
  15: 2؛ افس 11، 4: 5؛ 17           
  24: 15قرن  1 –ھای روحانی نيرو  3.2    
  8: 2تسا  2  –"شخص بی دين "   4.2    
  )14: 2(عبر  16: 1تيمو  2؛ 26: 15قرن  1 –مرگ جسمی   5.2    
  جديد را می آورد ،دوره) (معاھده و ی استقديمآنچه خدا به جای    .2  
  : 3قرن  2؛ 14: 4؛ 31، 3: 3روم  –ط به شريعت موسی می شدند مرتبکه  مواردی  1.2    
      7 ،11 ،13 ،14  
  6، 2: 7روم  – به آن تشبيه شده است شريعتکه ازدواج  » قياسِ  «  2.2    
  11، 10، 8: 13قرن  1 –امور اين دوره   3.2    
  13: 6قرن  1 –اين بدن   4.2    
  6: 2؛ 28: 1قرن  1 –رھبران اين دوره   5.2    

به اين است که چيزی را  اشاين واژه بصورت ھای بسيار متفاوتی ترجمه شده است اما معنی عمده 
آنچه وجود ندارد، از بين «معنی  اما لزوماَ  درآورند،نفوذ  اثر، از کارايستاده و بی بی فايده، باطل و بی صورتِ 

  .را ندارد »رفته، يا نابود شده

  
3 :4  

NASB  "!ھرگز چنين مباد"  
NKJV ،TEV  "!به ھيچ روی"   
NRSV      ""!به ھيچ وجه  

JB      ."چنين چيزی بی معنی است" 
، که آرزو يا دعايی را بيان می کند و بايد ترجمه شود "ھرگز »یـمنّايـه تــوج«اين استفاده نادری است از 

چون او روِش  استفاده می کرد ،ناباوری ھمراه با تعجب زدگیحاوی  عبارتِ پولس اغلب ازين   .چنين مباد"
؛ 14: 9؛ 13، 7: 7؛ 15، 2: 6؛ 31، 6، 4: 3را بکار می گرفت (ر.ک. » اعتراض آميز گفتارِ «فنِی ادبِی 

ازين روش  ،ادعايی فرضی با تأکيد ردّ  ).  پولس برای14: 6؛ 21: 3؛ 17: 2، غال 15: 6قرن  1؛ 1: 11
  استفاده ميکرد.

  رد ميکند.با آنھا را » فرضی معترضِ « که پولس سئواالت و اظھاراتِ  را مالحظه کنيدشيوه ھای ادبی 
  6، 4.  "ھرگز چنين مباد" آيات 1
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  4،" آيه باشد که خدا راستگو يافت شود، حتی اگر ھمۀ انسانھا دروغگو يافت شوند"  . 2
  5"(به شيوۀ آدميان سخن می گويم)،" آيه   . 3
   8آيه  "(آنطور که بما افترا زده، گفته اند و ھمانطور که بعضی ادعا کرده اند که ما ميگوييم)"،  .4
  
   ولِ ـھـجـم الِ ـح«اين " يافت شوند"باشد که خدا راستگو يافت شود، حتی اگر ھمۀ انسانھا دروغگو 
خدا وفادار و حقيقت گو است، و  ؛ بود اعلفداِر  ادامه وضعيتِ تمرکز اين ساختار روی است.   »زامیــتـال

: 32و مشابه آن چيزی است که ايوب در  11: 116انسان ھا بی وفا و دروغگو ھستند!  اين اشاره است به مز 
  آموخت.   بايد می 8: 40؛ 2

، ھر)  (ھمه pasاز با استفاده پولس  است و عالمگيرمطلبی  ،کاربودن گناه داشته باشيدتوجه  فصلدرين 
در ، اما نيز توجه کنيد که، خدا را شکر، نجات اين را نشان می دھد 24 و 23، 20، 19 ،12، 9، 4در آيات 

    ).22: 3(ر.ک.  جھان در دسترس ھمه قرار گرفته است سراسرِ 
  
   "آن ھنوز  نگاشتنو است ست: "نوشته شده ا اللفظی اين معنی آن بطور تحت"چنانکه نوشته شده است

 در بيان اينکه درآمداصطالح فنی  بصورت يک است.  اين» کـامــل اخـبــاریِ  ادامه دارد".  اين "مـجـھــولِ 
» ترجمه ھفتاد«در  4: 51 مورقولی از مز ).  اين نقلِ 19-17: 5(ر.ک. متی  خداست کتاب مقدس از وحیِ 

(LXX) .است   
  
از طريق آنھا خدا اسرائيل بود تا  از خداخاص  ميکند، مربوط به گزينۀاستداللی که پولس درين آيات   5-6:  3

، بود خدمت ،"برگزيدن"معنی  در عھد عتيق).  6-5: 19؛ خروج 3: 12(ر.ک. پيدا برقرار کند ارتباط با جھان 
امر که خدا،  اين).  9(ر.ک. نحميا  شدندبست.  او وفادار ماند؛ آنھا بی وفا  پيماننه امتياز خاص.  خدا با آنھا 

  . ستکامل او نيکیِ  ، سنديّتوفا را داوری کرد بی  اسرائيلِ 
(ر.ک. قصور کردند به غير يھوديان باشند.  آنھا  دسترسیاز اسرائيل اين بود که آنھا وسيله ای برای  ھدف

وارد   بخاطر قصور اسرائيلخدشه ای ) 15: 3(ر.ک. پيدا  عموم بشر،ھدف خدا برای نجات در )!   24: 3
 اسرائيلِ .  می شودتصديق  11-9، وفاداری خدا نسبت به معاھده اصلی خود، در روميان واقعدر . است نشده

  .خواھد رسانيد به اوجخدا را برای  بازخريد ، نقشه  ،ايمان دار اما يک اسرائيلِ   رد شده است ،بی ايمان
     است. 8-7مشابه آيات  6-5پولس در آيات » بيان اعتراض آميزِ «

  
واقعيت برای مقاصد ادبی او،  يااست که از ديدگاه نويسنده » اول وعِ ـن یِ ـرطــش ۀــلـجم«اين   :"اگر"  5: 3

  می باشند.  »اول نـوعِ  شــرطـیِ  جمـالتِ «نيز  7و  3آيات   فرض گرفته می شود.
  
  ِبايد اشاره به جمعی با مفھومِ "  "ما »ضـميــرِ «د"  مطلق خدا را نشان می دھ "اگر نادرستی ما نيکی ،

 رجوع نماييد.   17: 1.  به عنوان خاص در باشد ،تمامی يھوديان
  
   "8؛ 7: 7؛ 5: 3(ر.ک.  استفاده می کردداشت اعتراض آميز"  گفتارِ «روش پولس از "چه بايد بگوييم :
(ر.ک. مالکی  می نمودروشن خود را  اظھارات ،» فرضی معترضِ «با استفاده از ).  پولس 39، 14: 9؛ 31
    ).14، 13، 7: 3{دو مرتبه}؛  17، 14: 2؛ 13، 12، 7، 6، 2: 1
  
  

NASB  "(به شيوۀ آدميان سخن می گويم)" 
NKJV  "(به عنوان شخص سخن می گويم)" 
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NRSV   سخن می گويم)" انسان طريق"(به 
TEV   "(درينجا به ماننِد انسانھا سخن می گويم)" 

JB   )"-  انسانیبا استفاده از تشبيه - ( 
؛ 8: 9قرن  1؛ 19: 6در استدالل ھای الھياتی خود از منطق انسانی استفاده می کرد (ر.ک. پولس اغلب 

 است.  » معترض فرضی«ّرد اظھارات  نقش اين روش درينجا، وسيله ای برای).  15: 3غال 
 
گفتار اعتراض «شيوۀ ادبی ھنوز دارد از يا ) 1پولس (وجود دارد.   7و  5آشکار بين آيات  موازات  7-8: 3

ی ) در برابر انتقاد2( يا ) 30، 14: 9؛ 31: 8؛ 7: 7؛ 7، 5: 3(ر.ک.  استفاده ميکند ،فرضی معترضِ » آميز
(ر.ک.  می دھد پاسخ ،شده است »ايمان بوسيلۀپارسا شدِن کامل، تنھا «از او بخاطر موعظه ھايش در باره  که

  . )8آيه 
.  احتمال سازدتھمت را قوياً محکوم می آن نمی گويد اما  می دھد و جوابتوضيح ناتھام را مفصالً پولس 

به  ،بوده که چنين چيزی اين ، »يیبھاھيچ بدون  شدن از طريق ايمان برای نااليقانپارسا «اعتراض به دارد 
شبيه «پولس باور داشت نتيجه فيض رايگان، .  خواھد انجاميدبيشتری  آميزِ خيانت  بی قانونی يا حتی سرکشیِ 

ھای !  يھوديان، اخالق گراانجام ميگيردنی است که بوسيله يک روح جديد و زندگی پراز قدردا »به مسيح شدن
 با!  ليکن اين کسانی بودند که به کيش آنان گرويده بودندھمه خواستار زندگی اخالقی برای  ،يونانی، و پولس

   ). 36- 22: 36؛ حز 34-31: 31ون بدست نمی آيد، بلکه با قلبی تازه (ر.ک. ارميا قانظاھری مفاد رعايت 
  
) که از ديدگاه نويسنده يا برای مقاصد ادبی 5و  3(ھمچنين آيات است » جمـلـۀ شــرطـی نــوع اول«اين   7: 3

  .  واقعيت انگار می شوداو، 
  
   "رجوع نماييد. 13: 15 »عنوان خاص«به "وفور يافته 
  
   "را مالحظه نماييد. 23: 3يادداشت مربوط به "او را جالل دھد 
  

  18-9: 3(بروز آمده):   NASBمتن 
پس چه؟  آيا ما از آنھا بھتر ھستيم؟  به ھيچ روی؛ زيرا پيشتر ادعا وارد آورديم که يھود و يونانی ھر  9
 11چنانکه نوشته شده است:  "ھـيـچ کـس کـامـالً نـيـک نـيـسـت، حـتــّی يکـنـفــر؛  10زير سلطۀ گناھند.  دو 

ھـمــه رو گــردانـيــده  12؛ بــاشـــددر جـسـتـجــوی خــدا نـيـســت کـه کـسـی نـيـســت کـه بـفـھـمــد، کـسـی 
، حـتــی را بــه عـمــل مـی آورديـکـويـی انــد، ھـمـگـی بـاطـل گــرديــده انــد؛ ھـيـچـکـس نـيـســت کــه نـ

فـريــب می  پـی در پـیگــلــوی ايـشــان گــوری گـشـاده اســت، بـا زبـانـشــان  13 ."نـيـســتيکــی ھــم 
و تـلخــی  دشـنــام" دھـانـشــان پــر از 14 زيـر لـبــھـای ايـشــان اسـت"؛ ھــا دھـنــد،" "زھــر افـعـی

و  بــه راه خــود ويــرانــی 16شـتـابـان اسـت، ون به ريخـتـن خـبــا يکــديـگــر پـاھـايـشــان  15اســت"؛  
"ھـيــچ خــدا تـرســی  18نـشـنـاخـتــه انـد." آنــان و راه صـلح را  17، مـی گـذارنــد یبــر جــاتـيـره بخـتــی 

  نـيـســت."ّمـــد نــظـــر آنــــھا  در

  
مبھم است.  آشکار است که واقعيت اصلی  از لحاظ دستوری قسمتاين "آيا ما از آنھا بھتر ھستيم؟"    9: 3

اما، روشن   ). 22: 3؛ غال 32: 11؛ 23، 19، 9: 3بشريت به فيض خداست (ر.ک.  ھمگیِ  نيازِ  ،بخشاين 
يحيان (پولس و ھم ) يا مسTEV  ،RSVنيست که اشاره خاص آيا به يھوديان است (پولس و قوم او، ر.ک. 

ت مزيّ  اما اين )،5-4: 9؛ 2- 1يھوديان تعدادی مزيت ھا داشتند (ر.ک. آيات  ، مجزا از فيض خدا).  او ايمانان
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ھا، آنھا را حتی بيش از پيش مسئول می سازد!  ھمه انسان ھا از لحاظ روحانی گمراه می باشند و به فيض خدا 
  نياز دارند.
ً دانشمندان واژۀ "بھتر" را  ازاقليتی  به » (وجه متوسط«می پندارند تا » وجه مجھول«ترجيحا

  ترجمه شده است.  ی داشتن بر"برتر)، و به اين خاطر "وضعيت بھتر""معنی
بی طرفانه ترين نامۀ پولس از لحاظ محلی که به آن مربوط می شد، اند روميان گفته کتاب در مورد اغلب 

(نوشته ھای  بوده اند ھابرطرف ساختن آن به منظوراست.  اکثر نامه ھای پولس درمورد نياز يا بحران محلی و 
رھبران يھودی ايماندار و رھبران غير يھودی ايماندار می تواند در پيش زمينه ليکن، حسادت بين   .رويدادی)

       اشد.  ب 11- 9و باب ھای  متن ھايی مثل اين
  
   "سقوط کرده می  ارباب ظالمی برای بشرِ بعنوان آنرا پولس به "گناه" شخصيت بخشيده، "تحت تسلط گناه

 ).23- 16: 6داند (ر.ک. 
  
نيز آمده است.  اظھارات ذيل يک سری نقل  4اين عبارت در آيه "چنانکه نوشته شده است"   18- 10: 3

می  بشريت را تأکيدط کرده سقووضعيت  ،بدن انسان استفاده از استعاره ھایکه با قول از عھد عتيق می باشند 
، مز 14) آيه 3؛ (3: 140يا  9: 5، مز 13) آيه 2؛ (3-1: 14مز  يا  20: 7، جامعه 12-10)  آيات 1(: نمايند

که پولس .  جای تعجب است 1: 36، مز 18) آيه 5، و (16: 1 و امثا  8- 7: 59 ، اش17- 15آيات  )4؛ (7: 10
  استفاده نکرد.   6: 53 از اش

  

  20- 19: 3(بروز آمده):   NASBمتن 
د، تا ھر دھانی بسته ـنا تـشريعت می گويد، خطاب به کسانی است که زير شريع ھرچهاکنون می دانيم که  19

ھيچ بشری در نظر او  ،شريعت زيرا با اعمالِ  20؛ دنيا نسبت به خدا ُملَزم و مسئول شناخته شودھمۀ و  گردد
    .حاصل می شودگناه از طريق شريعت  ناختشپارسا شمرده نخواھد شد؛  زيرا 

  
  را مالحظه نماييد 2: 2يادداشت در "می دانيم"   19: 3
  
   "شريعت"]the Law[   نقل قول شده اند، اشاره درين چارچوب  18-10بخاطر بخش ھايی که در  آيات

بود، در مورد "شريعت" نيز  نسبت داده ی"گناه" شخصيت به باشد.  پولس ھمانطور کهبايد به تمامی عھد عتيق 
 ).   23-16: 6چنين می کند (ر.ک.  9در آيه 

  
  "به مسيحيت اشاره درين جا منحصراً به يھوديان و غير يھوديانی است که "به کسانی که زير شريعتند

  گرويده اند.  اگرچه بايد متذکر شد که تعدادی از نقل قول ھای عھد عتيق اشاره به غير يھوديان دارند.  
  
 

NASB   ُملَزم و مسئول شناخته شودبه خدا نسبت "تا ھر دھانی بسته گردد، و ھمۀ دنيا" 
NKJV   شناخته شود محکومخدا  پيشگاهدر به تمامی ، و دنيا باز ايستد"تا ھر دھانی" 
NRSV  " شود شناختهُملَزم و مسئول نسبت به خدا تا ھر دھانی خاموش گردانيده شود، و تمامی دنيا" 

TEV   آوردنداوری خدا  ا را تحتتمامِی دني"به مقصود بازداشتِن ھمۀ عذرھای انسانی، و"  
JB  " دھد" خدا قرار داوریمعرض  را در دنيا تمامیساخته،  خاموش را ھمگی تا اينست ازآن مقصوداما  

  .  خالصه شده است 23: 3 در کهمی باشد  20: 3- 18: 1 ھای باباين مضمون اصلی 
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    "بشريت است. منظور آنھا ھمۀھستند که  20-19چند عبارت در آيات "ھر دھانی  
  19.  "ھر دھانی"، آيه 1
  19.  "ھمۀ دنيا"، آيه 2
  20.  "ھيچ بشری"، آيه 3
  

به مز  است اين اشارهزيرا با اعماِل شريعت، ھيچ بشری در نظر او پارسا شمرده نخواھد شد"  "  20: 3
).  11: 3؛ 16: 2انجيِل پولس بود (ر.ک. غال  بزرگِيک عبارت.  اين يک جنبۀ با اضافه کردن ، اما  2: 143

 دقيق مذھبی و انجام غيرتِ  ميدانست که ،فرده سپرده، بطرزی منحصرب سر» فـريسیِ « پولس بعنوان يک
  .  ببخشندفرايض، نمی توانند آرامش درونی 

  
 

NASB ،NRSV  " حاصل می شودگناه از طريق شريعت  ناختش" 
NKJV     شناخت گناه بوسيله شريعت است"زيرا" 

TEV    دھد اينست که انسان را آگاه ميسازد که گناه کرده است" "آنچه شريعت انجام می   
JB     شريعت ميکند اينست که به ما بگويد چه چيزی گناه است""تنھا کاری که 

ھرگز  ،ھدف از آنرا مالحظه کنيد.   9: 13در  »عنوان خاص«عھد عتيق بود.  مقاصد اين يکی از 
آن آشکار کردن آلودگی به گناه بود و اينکه باعث شود ھمه  نقش  .ه استنبودسقوط کرده  بشرِ  رستگار کردنِ 

 ).  29-23، 22-19: 3؛ غال 7: 7؛ 20، 13: 5؛ 15: 4انسان ھا به فيض خدا روی آورند (ر.ک. 
 

  سئواالت برای گفتگو
  

خود از کتاب مقدس می باشيد.   مطالعه است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ  راھنمایفسير، ت کتابِ اين 
ھر يک از ما بايد در نوری که ما را روشن ساخته است گام برداريم.  شما، کتاب مقدس، و روح القدس در کار 

  . واگذار کنيدر فسّ آنرا به يک مُ  ،خود صرفنظر کرده اولويت داريد.  نبايد ازين حقِ  ،تفسير
  

  )4-3: 3؟ (دارددا بی وفايی يھوديان چه اثری بر وعده ھای خ.  1
  )8-1: 3يتی برای يھودی بودن وجود دارد؟ (آيا در برابر خدا ھيچ مزّ .  2
  ؟چيست 8-5اعتراض آميز) در آيات  (گفتارِ  »فرضی اعتراضِ «مقصوِد .  3
آيا ، پس ندارداعمال ربطی به و  می باشد از طريق ايماناست و  اگر پارسا شمرده شدن بوسيلۀ فيض  . 4

  )8: 3(ر.ک.  اھميتی دارد؟ واقعاً  شخصزندگی  طرز
  )18-10: 3کامل را تعريف کنيد (ر.ک.  در مورد شرارتِ نظريه الھياتی (کالوين)   . 5
  )25-24: 3؛ غال 20: 3موسی، يا قانون بطور عمده چيست؟  (ر.ک.  مقصود از شريعتِ .  6
  نشده است؟  ای به شيطان اشارهاصالَ چرا ، است بشر بودن گناھکار مبحث آنھاکه  3-1 باب ھای رد.  7
  

  31- 21: 3بينش ھای استنباط شده در متن روميان 
  

  31-21: 3روميان   الف.
  20: 3- 18: 1 مطلب اوجِ  حاویِ  خالصۀ  .1  
  17-16:  1  تفصيلِ   .2  
  )28: 3 بويژه( 8-4ھای  فصل برایپيشگفتاری   .3  
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قائل ، »ايمان وسطت شمردن پارسا« آموزۀ »اوجیِ خالصۀ «اين مشخصه ھايی برای ،  »اصالح گران«  ب.
  شده بودند:   
  کتاب مقدس"؛ تمامو  نامه محوِر اصلِی  آنو  اعظمنکتۀ  " :مارتين لوتر  .1  
مسيح، ست که نيکويی کامل خدا را در ھيچ بخشی نياحتماالً در تمامی کتاب مقدس  جان کالوين: "  .2  

  عميق تر بيان کرده باشد."
را  مسيحيتمی توان درک اين متن، با  ست. [پروتستانت] ا انجيلیِ  مسيحيتِ  الھياتِ  ذاتِ اصل و اين   ج.

ارائه انجيل در يک آيه  16: 3انجيل در دو پاراگراف است، ھمچنانکه يوحنا خالصۀ اين  درک کرد.
  درين جا است.   ،پولس از انجيل نکات اصلی ارائۀ.  می باشد

  تفسيری به شرح ذيل می باشند: کليدیِ  سه سئوالِ     
  واژه "شريعت" چه معنی دارد؟  .1    
  عبارت "نيکی مطلق" خدا چه معنايی دارد؟  .2    
  واژه ھای "ايمان" و "باور" چه معنايی دارند؟  .3    

 24) و نيز کلمۀ "ھديه" در آيه 29شکر ميکنم (ر.ک.  22من خدا را برای کلمه "ھمه" در آيه   د.
  ).23: 6؛ 17 ،15: 5(ر.ک.   

  
  

  مطالعه واژگان و عبارات
  

  26- 21: 3(بروز آمده):   NASBمتن 
بر آن  »انبياء«و  »شريعت«است، چنانکه  آشکار شده نيکی مطلِق خدا، »شريعت«اّما اکنون جدا از  21

ھمۀ کسانی که ايمان آورند.   برای ،از راه ايمان به عيسی مسيح خدا نيکِی مطلقِ  آن  22گواھی می دھند. 
به فيض بعنوان ھديه  24. کوتاه می آيندزيرا ھمه گناه کرده اند و از جالل خدا  23ھيچ تفاوتی نيست. زيرا
 کفّاره بعنوانخدا او را که  25به واسطۀ آن بھای رھايی که در مسيح عيسی است، پارسا شمرده می شوند، او
 او بود، زيرا در تحمل الھی، عدالت اثباتبرای  اين.  مقابل چشم ھمه قرار داددر ، و از راه ايمان ،خون او با

من  –نيکی مطلق او در زمان حاضر اثباتِ برای  26. شتر صورت گرفته بود، چشم پوشيدياز گناھانی که پاو 
  شمارد.می و کسی را که به عيسی ايمان دارد، پارسا  استعادل  تا ثابت شود که او – ميگويم

  
قديم سرپيچی را با دورۀ دورۀ تضاد معاھده قديم با معاھده جديد، و تضاد پولس دارد "اما اکنون"   21: 3

"در زمان حاضر"  و مشابه به موازاتاين قسمت پس   .نشان می دھد ،»محسوب شدن کامل نيکِ «جديِد 
    ).6: 7؛ 22: 6؛ "اما اکنون" 26(ر.ک. آيه خواھد بود 

  
  دارد آيا پولس  که يقين دانستبه درين باب ھای سرآغاز، اغلب مشکل است »"  شريعت«"اکنون جدا از
  .)NRSV ،TEV ،NJB ،NIV( کلی قانون بطورِ به يا  (NASB)موسی اشاره ميکند  ]قانون[ شريعتِ به 

ھمه انسان ھا از يکايک   .است ھماھنگپولس  استداللِ  بيشتر با» يھود[قانون]  شريعت«درين متن 
شکال ما انسان ھای .  اِ رھنمود ھای درونی، چه بيرونیکرده اند، چه  سرپيچی یھای اخالقی و اجتماعرھنمود

ھای خودخواھانه و  بجز خواسته، داشته باشيم ھايیھيچگونه رھنمودنميخواھيم اصالً سقوط کرده اينست که 
  ).3محورمان (ر.ک. پيدا  خود
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NASB      "نيکی مطلق خدا" آن 
NKJV ،NRSV  "آن نيکی مطلق خدا" 

TEV      "روش خدا برای ايجاِد رابطۀ درسِت مردم با خودش" 
NJB      "عدالت نجات بخش خدا" 
ه کشخصيت خدا نيست بلدرينجا منظور، با "نيکی مطلق" نيامده است.  » مـعـيـن  حــرف تـعــريــف«

: 1روم   در مضمون الھياتیعيناً ھمين عبارت مردم گناه کار است.   و پذيرفتنِ  افاضۀ بخششروش خدا برای 
ايمان به عيسی مسيح صليب شده است  ،فرايند که بروشنی آشکار گرديده استبکار رفته بود.  اين  16-17

  ).26-24، 22(ر.ک. آيه 
مالحظه نماييد) درين را  13: 2ات آن (يادداشت در ـقّ و مشتـ (dikaiosonē)واژه  اين پی در ستفاده پیا
، 17: 5؛ 22، 13، 11، 9، 6 ،5، 3: 4؛  26، 25، 22، 21، 5: 3 ؛17: 1، اھميت آنرا می رساند (ر.ک. متن
).  اين واژه يونانی، از 17، 10، 6، 5، 4، 3 :10؛ 31، 30، 28: 9؛ 10: 8؛ 20، 19، 18، 16، 31: 6؛ 21

خوِد خدا  محک،   اندازه گيری" می باشد. نِی برای "محک" يا " (tsadak) عھد عتيق ای ساختار استعاره
شده  دادهبه انسان سقوط کرده  ،از طريق مسيح ،رايگانه شخصيت خدا را نشان می دھد که ب ،.  اين واژهاست

 و پذيرفتن ھديۀ احتياج خودبه محور، اعتراف  ).  برای انسان ھای مغرور و خود21: 5قرن  2است (ر.ک. 
 »خاصعنوان «.  به مذھبیقانون گرای  بخصوص برای افرادِ  –ميز بوده و ھنوز ھم ھست آخدا، بسيار تحقير

    رجوع نماييد. 17: 1در 
  
  "اين فعل درين جامتفاوت است.  آن فعل  است.  اما 17: 1بارت بسيار شبيه اين ع  "آشکار شده است 

 مـجـھــولِ «آشکار می شود".  اين و ھنوز ھم است ترجمه شود: "به روشنی آشکار شده  چنينمی تواند 
است.  خدا به روشنی » اخـبـاری یِ مجـھـول حــالِ « 17: 1در حاليکه مترادف آن در  ،است» کـامـل اخـبـاریِ 

  در عيسی آشکار ساخته است. ھم ) و 4انجيل را ھم در عھد عتيق (ر.ک. آيه 
  
   قانونِ  کلّ  بخشِ از سه  بخشه درينجا به دو اشار  بر آن گواھی می دھند"» انبياء«و » شريعت«"چنانکه 

 آن اول در رجوع به تمامیِ  دو بخشِ ).   ] ، کتوبيم نبييم ، تورات يھود است (شريعت، انبياء و مکتوبات [ شرعِ 
به را انجيل  ،عھد عتيق به روشنی نشان می داد کهمالحظه کنيد).  اين  19: 3يادداشت را در ميرفتند (بکار 
).  انجيل موضوعی نبوده که 43: 10؛ اعمال 44، 27: 24داشته است (ر.ک. لوقا  در بر آن مقدماتیشکل 
برنامه ای عجوالنه و لحظۀ يا  ،نقشه دوم در صورت شکست نقشۀ اوليا ، کرده باشدبه ذھن خدا خطور بعدھا 

  .)2: 1(ر.ک. آخر نبوده است 
  
ايماِن عيسی مسيح".   "از راهِ  اللفظی اين عبارت اينستتحت  معنی  از راه ايمان به عيسی مسيح""  22: 3

: 3تکرار شده است.  بعالوه نوع مشابه آن در روم  9: 3و فيل  16: 2است و در غال » ـلـکــیمِ «اين ساختار، 
 ملـکـیِ عيسی ( ) ايمان يا وفاداریِ 1شد: (آمده است.  معنی آن ميتواند اينھا با 22: 3؛ و 20، 16: 2؛ غال 26
: 2(ملـکی مفـعــولـی).  ھمان ساختار دستوری در غال  آنچه بدان ايمان داريم ) عيسی بعنوانِ 2) يا (اعـلیفـ

  را گزينۀ بھتری می سازد. ، شماره دو16
  

از ھديه رايگان خدا اين جنبۀ اصلی پارسا شمردن خدا را نشان می دھد.  نيکِی کامِل مسيح است که بوسيلۀ 
توکل پذيرفته شود  باور/ )، و بايد با ايمان/23: 6؛ 5: 4(ر.ک.  ص عمل ميکنددر زندگی شخطريق مسيح، 

  ).10: 2(ر.ک. افس  اجرا و آنگونه زندگی شود) و در زندگی روزمره، 9-8: 2(ر.ک. افس 
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  "16: 3؛ يوحنا 23: 18؛ حز 6: 53؛ اش 24ر.ک. آيه انجيل برای ھمۀ انسان ھا است (   "برای ھمه -
 اين).  چه حقيقت عظيمی!  14: 4يوحنا  1؛ 9: 3پطر  2؛ 11: 2؛ تيطس 10: 4 ؛ 4: 2تيمو  1؛ 42: 4؛ 17

 مفھوم اسالمی بهخدا نبايد  توسط »گزيدگیبر«در کتاب مقدس.  » گیبرگزيد« توازنی باشد برای واقعيتِ بايد 
 بعضیترجيح داده شدن « بصورتآنرا افراطی،  يسمکالوين نيز نبايد مانند ؛جبر گرائی و تقدير ادراک شود آن،

عھد عتيق برای در .  برگزيدگی تلقی شود ی آنـتـمفھوم سنّ  بايد به، بلکه استنباط نمود »بعضی ديگر نسبت به
 ،خدا)  15: 3خريد کند (ر.ک. پيدا  بازيت! خدا وعده داد که انسان سقوط کرده را ه برای مزّ نخدمت بود، 

)  خدا از طريق ايمان 6- 5: 19؛ خروج 3: 12.ک. پيدا ربشر را بوسيلۀ اسرائيل فرا خواند و برگزيد ( ھمگی
 1).  افسسيان 65، 44: 6قدم اول را بر ميدارد (ر.ک. يوحنا خود  ،نجات برایھميشه  و به مسيح بر ميگزيند

می باشند که آگوستين و کالوين آنرا » تقدير ازلی« ھای کتاب مقدس در مورد تعليمِ قويترين قسمت  9و روميان 
  کردند.  ميتأکيد از لحاظ الھياتی 

؛ 4: 1(ر.ک. افس نيز خدا ايمانداران را نه تنھا برای نجات انتخاب نمود (پارسا ساختن) بلکه برای تقديس 
) خواستۀ خدا 2) يا (21: 5قرن  2ما در مسيح (ر.ک. ) مقام 1).  اين می تواند مربوط شود به (12: 1کولس 

).  ارادۀ خدا برای 10: 2؛ افس 19: 4؛ غال  29-28: 8برای توليد شخصيت خود در فرزندانش (ر.ک. روم 
  !شوندمسيح شبيه  حال کهآنضور او بروند، و ھم ست که روزی به حآنھم  ،فرزندان او

از ميان برگزيدگان معدودی  برایدا ـخ فراخوانِ   مقدس بودن است، نه مزيت! » تقدير ازلی«ھدف از 
: 2تسا  2؛ 23: 5تسا  1(ر.ک.  به شخصيت خود خدا بود!  اين فراخوانی برای ھمگان بود، بلکه نبودآدم  نیـب

 فاجعه ای خواھد بود که، گرددالھياتی  اعتقادِ يک به تبديل بجای يک زندگِی مقدس ، » تقديِر ازلی«اگر ).  13
را به طرزی نادرست  چارچوب ھای الھياتی ما، متن کتاب مقدس. اغلب ببار آورده اند انسان نظام ھای الھياتیِ 

  د!نارائه ميکن
    رجوع نماييد. 33: 8در  الھياتیبرگزيدگی / تقديِر ازلی و نياز به تعادل   »:خاص عنوانِ «به 

  
  "اينکه آياتوانند نجات بيابند.  لحاظ ممکن بودن، ھمه می عيسی برای ھمگان مرد.  از   "که ايمان آورند 

عيسی در زندگی آنھا  کاملِ  نيکیِ  در آن صورتکه است زمان حال وصفی) ( بپذيردرا  نجاتبشر شخصاً 
).  کتاب 13: 5يوحنا  1؛ 13- 9: 10؛ روم 31: 20؛  16: 3؛ 12: 1؛ يوحنا 16: 1(ر.ک. پيدا می کند  کاربرد

ارائه می کند:  ايمان و توبه (ر.ک. دو محک ود، ـت داده شـبـنس یديگر به شخصکامل که  مقدس برای نيکیِ 
 پَھنه ،مالحظه کنيد).  اين متن بروشنی 5: 1و يادداشت را در 31: 20؛ 19، 16: 3؛ اعمال 15: 1مرقس 

 نخواھند يافت.     نجات جھانی نجات را آشکار می کند، اما ھمه
  
  "است که بشر (يھوديان و غير يھوديان) » شخص«تنھا يک راه و يک   "زيرا ھيچ تفاوتی نيست

)  ھر کس و ھمه کس بوسيله ايمان 6: 14؛ 25: 11؛ 7، 2-1: 10(ر.ک. يوحنا  می توانند نجات يابند بدانوسيله
  ).11: 3؛ کولس 28: 3؛ غال 12 و 4: 10؛ 16و  11: 4 ؛16: 1(ر.ک.  يابدبه مسيح می تواند نجات 

 
  در يونانی يک جمله است.اين قسمت :  23-26: 3
  
3 :23  

NASB ،NKJV،    
NRSV    ""زيرا ھمه گناه کرده اند و از ... کوتاه می آيند 

TEV       دورند"از... "ھمه انسان ھا گناه کرده اند و 
JB       حق خود را ساقط نموده اند"گناه کرده اند و" 
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؛ 32: 11؛  19، 9: 3(ر.ک.  نجات توسط مسيح استاست.  ھمه کس محتاج  20: 3 -18: 1اين خالصه 

 Aorist active indicative »معلوم اخباریِ  گذشتۀ مطلقِ «،  ).  "گناه کرده اند"6: 53؛ اش 22: 3غال 
ھم به آدم که است.  احتماالً اين عبارت » حال مجھول اخباری«است، در حاليکه "ھنوز ھم کوتاه می آيند" 

فردی و دائمی سرکشی ھای به  ھمو  داشته) اشاره 21- 12: 5(ر.ک. بشر بود سقوط جمعی سقوط او به منزلۀ 
  .  اميک ازين دو حالت استمشخص نمی کنند کد.  ھيچ کدام از ترجمه ھای امروزی انگليسی، انسان ھا

    .  24مربوط می شود و بطور غير مستقيم به آيه  21اين آيه از لحاظ الھياتی به آيه 
 
    "در عھد عتيق، متداول ترين کلمه عبری برای "جالل" "جالل خدا(kbd)  در اصل يک کلمه بازرگانی

رجوع ميکرد) به معنی "سنگين بودن".  آنچه سنگين بود قيمتی بود و ارزش به يک ترازوی دو کفه بود (که 
خدا را توصيف کند (ر.ک.  عظمتبه اين کلمه اضافه می شد تا ابھت و  درخشندگیذاتی داشت.  اغلب مفھوم 

ت اس تابناک).  تنھا او شايسته و قابل احترام است.  نور او آنقدر 2- 1: 60؛ اش 17: 24؛ 18- 16: 19خروج 
از طريق )  خدا را تنھا 5: 6؛ اش 23-17: 33(ر.ک. خروج  که انسان سقوط کرده نميتواند بر آن نظاره کند

 ). 1: 2؛ يعقوب  3: 1 عبر؛  2: 17؛ متی 14: 1مسيح می توان شناخت (ر.ک. ارميا 
) 2)؛ (21(آيه "نيکی مطلق خدا" باشد مفھوم ) می تواند به موازات 1واژۀ "جالل" تا حدی مبھم است:  (

) می تواند اشاره باشد به شباھت خدا که 3) ؛ (43: 12ديق خدا اشاره داشته باشد (ر.ک. يوحنا صمی تواند به ت
بشر، درين شباھت   بخاطر سرکشیبعداً  )، اما6: 9؛  1: 5؛  27- 26: 1انسان مطابق آن آفريده شد (ر.ک. پيدا 

آن برگردانيده شد (ر.ک. و کامِل اوليه به وضعيِت وسيلۀ مسيح ب ليکن)، 22-1: 3(ر.ک. پيدا  خدشه ايجاد شد
).  اين واژه اولين بار در عھد عتيق در مورد حضور يھوه با قوم او بکار رفت (ر.ک. خروج 18: 3قرن  2

   .ھمانست ھدف اکنون نيز، که 10: 14؛ اعداد  23: 9؛ الو  10، 7: 16
 

  اللـــعنوان خاص:  ج
را درک کنند و ايمانداران اينست که آنھا انجيل  مشکل است.  جاللِ  ،"جالل"مفھوم کتاب مقدسِی تعريف 

  ).  24- 23: 9؛ ارميا 31-29: 1(ر.ک.  را ، نه خودشاندھند جالل خدا را 
 در ارتباط با بازرگانی ، در اصل يک واژۀ (kbd)در عھد عتيق رايج ترين کلمه عبری برای "جالل" 

رزش ذاتی داشت.  اغلب مفھوم ("سنگين بودن").  ھر چه سنگين بود قيمتی بود و ا کفه بودهترازوی دو 
؛  17: 24؛  18-16: 19به واژه اضافه می گرديد تا ابھت و عظمت خدا را برساند (ر.ک. خروج  درخشندگی

که انسان سقوط کرده  تابناک است).  تنھا اوست که شايسته و قابل احترام می باشد.  او آنقدر 2-1: 60اشعيا 
).  يھوه را تنھا از طريق مسيح می توان 5: 6؛ اشعيا  23- 17: 33نمی تواند او را نظاره کند (ر.ک. خروج 

  ).1: 2؛ يعقوب  3: 1؛ عبر  2: 17؛ متی  14: 1حقيقتاً شناخت (ر.ک. ارميا 
) می تواند به 2خدا" باشد ؛ () می تواند به موازات "نيکی مطلق 1واژه "جالل" تا اندازه ای مبھم است:  (

) می تواند به شباھت خدا که انسان مطابق آن آفريده شد 3"قدوسيت" يا "کامل بودن" خدا رجوع کند ؛ يا (
 خدشه ايجاد شد اين شباھتبعداً بخاطر سرکشی در ) ، اما 6: 9؛  1: 5؛  27-26: 1رجوع کند (ر.ک. پيدا 

آنان در آوارگی ولين بار در مورد حضور يھوه با قوم خود در دوره ).  اين کلمه برای ا22-1: 3(ر.ک. پيدا 
  ).10: 14؛ و اعداد  23: 9؛ الو  10،  7: 16بيابان استفاده شد (خروج 

 
است.  » حال وصفی مجھول«زماِن اين عبارت    "پارسا شمرده می شوند بعنوان ھديه به فيض او"  24: 3

).  واژۀ 23: 6؛ 17-15: 5می دھد (ر.ک. عطا فيض خدا که نيکی کامل را  –انجيل ازينجا شروع می شود 
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.  خدا ھميشه پيشقدم (dikaiosunē)از ھمان ريشه "نيکی مطلق" است  (dikaioō)يونانی "پارسا شمردن" 
   ).65، 44: 6می شود (ر.ک. يوحنا 

  
واژه حقوقی که   "پارسا شمرده شده") 1سه استعاره برای توصيف نجات بکار رفته اند: ( 25-24در آيات 

رده بَ  ) واژۀ "فـديه" که از بازارِ 2( »شخص بودنِ نمقصر  اعالمِ «" يا نشده دادهمجازاتی ھيچ " به معنیبود 
قربانی برای جلب  ) "3؛ و ( را داشت "باز خريد شده" يا "آزاد ساختن" معنیوفروشی گرفته شده بود 

بود.  اين کلمه اشاره  » کفاره«و به معنی محل پوشش يا  گرفته شده بود برقربانی کردن  رسمِ " که از رضايت
؛ عبر  16(ر.ک. الو  قرار می گرفتبر آن   »هارِ کفّ روز «که خوِن قربانی در  »پيمان چۀصندوقدرِ «داشت به 

9 :5  .(  
  

  شخص عھد جديد برای نجاتِ  عنوان خاص:  داليل و شواھدِ 
  :می باشند مبانیين برداليل  

 (ر.ک.» روح«  )، و خدمتِ 21: 5قرن  2(ر.ک. » پسر« )، کارِ 16: 3(ر.ک. يوحنا » پدر« شخصيتِ   .1
، بايد پرداخت گردد زای اطاعتاِ  درکه دستمزدی  ياشخص ،  اعمالِ  مبنای)، نه بر 16- 14: 8روم   
   مسلک  يک صرفاً  ياو   

  )9-8، 5: 2؛ افس  23: 6؛  24: 3(ر.ک. روم  يک ھديه است  . 2
  يوحنا) 1يک زندگی جديد، و يک چشم انداز جديد از دنيا است (ر.ک. يعقوب و .  3
به زندگی (شباھت جديد مشارکت (ايمان به مسيح و با مسيح)، و يک شيوۀ و است (انجيل)،  آگاھی. 4

  .  بخودِی خود ، نه صرفاً يکی ازين ھااست ھر سه اينھا -  روح) راھنمايی توسطمسيح   

 
   "پولس با استفاده از واژه ھای متفاوت، ازين مفھوم چند بار استفاده می کند:"ھديه  

  1 .dōrean ـد، "به رايگان"ــ، قــيـ  
  2 .dōrea م، "ھديه رايگان"ــ، اسـ  
  3. dōron 8: 2ـم، "ھديه" (ر.ک. افس ـــ، اس(  
  4 .charisma 11؛  23: 6؛  16، 15: 5؛  11: 1رايگان" (ر.ک.  رايگان" يا "مرحمتِ  م، "بدھیِ ـ، اســ :

  )6: 12؛  29
  5 .charisomai 32: 8ان" (ر.ک. رايگ مرحمتِ ـل، "اھدا بعنوان ـ، فـعـ( 
  6. charis ، 8و 5: 2؛ افس 6و  5: 11؛ 16و 4: 4رايگان" (ر.ک.  رايگان" يا "ھديۀ ـم، "مرحمتِ ــاس(  

  
 " به جای عيسی و رستاخيز نجات ما، مرگ  روند"  مسيح عيسی استبه واسطۀ آن بھای رھايی که در
پرداخت شد (آگوستين)، بھا چه مقدار پرداخته شد يا به چه کسی  بر اين نيست کهکتاب مقدس  تمرکزاست.  ما

يافته  رھايیآن  از مجرميت گناه و مجازاتِ توسط يک جانشيِن بی گناه، بلکه بر اين واقعيت است که انسان ھا 
  ).19: 1پطر  1؛  21: 5قرن  2؛ 36، 29: 1(ر.ک. يوحنا  اند

لعنت را خود متحمل  ،.  عيسیتمام شد به چه قيمت گزافی 15: 3پيدايش نشان می دھد که اين آيه ھمچنين 
.  درست است که نجات )21: 5قرن  2(ر.ک. سقوط کرده جان داد  به جاِی انسانِ ) و 13: 3(ر.ک. غال  گرديد

  ا به ھيچوجه کم بھا نيست.رايگان است، ام
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   يه با بھا رھايی دادن / فـدعنوان خاص:  
  
I.   عھد عتيق  

    دو واژه حقوقی عبری ھستند که اين مفھوم را می رسانند. اساسا   الف.  
    1  .Gaal،  اين واژه،  اَشکالمعنی آن "آزاد ساختن" بوسيله پرداخت بھايی است.  يکی از کالً که

go’el  ، اضافه ميکند به اين مفھوم شخصی، که معموال يک عضو خانواده است را  واسطۀيک
، احشام، ِد اشياءــريـِق بازخــح«جنبۀ فرھنگِی اين . )»کنندهفديه  خويشاوندِ «(به عبارت ديگر، 

) به رھايی دادن 22: 29؛ اش  15: 4روت ( ر.ک.  »، يا خويشاوندان)27، 25ِملک (ر.ک. الو 
؛  13: 15؛  6: 6(ر.ک. خروج از لحاظ الھياتی واگذار شده است  ،مصر توسط يھوهاسرائيل از 

؛ مز  25: 19). او "فديه کننده" می شود (ر.ک. ايوب 11: 31؛ ارميا  15 ؛ 77؛  2: 74مز 
؛  17: 48؛  4: 47؛  24،  6: 44؛  14: 43؛  14:  41؛ اش  1: 23؛ امثا  35: 78؛  14: 19
  ).34: 50؛ ارميا  16: 63؛  16: 60؛  20: 59؛  8،  5: 54؛  26،  7: 49

  
    2.  Padah، که معنی اساسی آن "رھانيدن" يا "نجات دادن" است  
  17-15: 18و اعد  14، 13: 13فديۀ نخست زاده، خروج     1.2      
  15،  8،  7: 49فديۀ روحانی، مز مقابله شده است با ی انفديۀ جسم    2.2      
  8-7: 130، مز را از گناه و سرپيچی آنھا فديه [بازخريد] می کند يھوه اسرائيل    3.2      
  استمرتبط  سه موردِ  شامل ،آن مفھوم الھياتی  ب.  
  . یزندانی شدنيا ، یاز دست دادن حق، یاسارت نيز ی وجود دارد،نياز   .1    
  از لحاظ جسمانی    1.1      
  از لحاظ اجتماعی    2.1      
  ) 8: 130از لحاظ روحانی (ر.ک. مز     3.1      
  شود. هبھايی پرداختبايد  ،تجديد روابط حسنهبرای آزادی، رھايی،   .2    
  )8: 7برای ملت، اسراييل (ر.ک. تث     1.2      
  )28: 33؛  27-25: 19 ببرای فرد (ر.ک. ايو    2.2      
از اعضاء  يکی معموالً چنين شخصی  gaalبايد بعنوان واسطه و حامی عمل کند.  در  یکس  .3    

    )go’elديگر،  به عبارتِ يا خويشان نزديک است (خانواده 
   ، توصيف می کند.دنميرسانرا معموال خود را با واژه ھايی که قرابت خانوادگی  »هھوَ يَ «  .4    
  پدر    1.4      
  شوھر    2.4      
  خويشاوند نزديک  3.4      
شد و فديه  تضمين گرديد؛ بھايی پرداخت، و عامل نمايندهبعنوان  ،شخصِی يَھَُوه اقدامِ ديه توسط فِ       

  عملی گرديد!
II.  دـــديــد جـــھــع  

  .بکار رفته اندچندين واژه برای بيان اين مفھوم الھياتی   الف.  
    1.  Agorazō   .اين يک واژه 34: 14؛  9: 5؛ مکا  1: 2پطر  2؛  23: 7؛  20: 6قرن  1(ر.ک  .(

 به بھایکه  مردمانی ھستيم.  ما استپرداخت شده برای چيزی  بھایِ به معنِی گانی است که رباز
   خود نداريم.  ما متعلق به مسيح ھستيم.شده ايم و کنترلی بر روی زندگی ھای  خون خريده
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    2.  Exagorazō  اين نيز يک واژه بازرگانی 5: 4؛ کول  16: 5؛ افس  5: 4؛  13: 3(ر.ک. غال .(
آن ما ميرساند. عيسی "لعنِت"  ما و بخاطرِ  به جایِ را مفھوِم مرگ مسيح  ،است.  اين واژه

انسان  که – انجام اعمال بود، متحمل شد (به عبارت ديگر، شريعت موسی) که بر پايۀرا  شريعت
.  او برای ھمگی ما متحمل لعنت شد نبودند آنرا به تمام و کمال انجام دھندھای گناھکار قادر 

پذيرش و  و بخششکماِل  ادغام شده،با ھم !  در عيسی، عدالت و محبت خدا )23: 21(ر.ک. تث 
  !می گردنددسترسی 

    3.  Luō  ،"آزاد ساختن"    
      1.3  Lutron  اين ھا 45: 10؛ مرقس  28: 20" (ر.ک. متی است پرداخت شدهی که ي"بھا  .(

 ، تا با پرداختِ آمدنش فرمود از که در مورد ھدفبگفتۀ خود عيسی، ھستند کالم پر قدرتی 
  ).29: 1(ر.ک. يوحنا  باشدنجات دھندۀ جھان  ،نبود مديونخود گناه که  یِ ـبدھ

      2.3  Lutroō  "رھا کردن"  
  21: 24، لوقا يلئاسرا)   برای فديۀ 1(          
  14: 2)   تا خود را برای فديه و پاک ساختن يک ملت، تقديم کند، تيطس 2(          
  19-18: 1پطر  1بدون گناه باشد،  )   تا يک جانشينِ 3(          
      3.3  Lutrōsis   "فديه، نجات بخشيدن، يا آزاد سازی"  

  68: 1نبوت زکريا در باره عيسی، لوقا   )  1(       
  38: 2تمجيد حنا به خدا برای عيسی، لوقا      )2(      
  12: 9، عبر هيکبار تقديم شدکه ، عيسی قربانِی بھترِ    )3(      
    4.  Apolytrōsis    

  )21-19: 3(ر.ک. اعما  »بازگشت ثانوی«فديه در زمان   1.4      
  28: 21لوقا   )1(        
  23: 8روميان   )2(        
  30: 4؛  14: 1افسسيان   )3(        
  15: 9عبرانيان   )4(        
  فديه با مرگ مسيح  2.4      
  24: 3روميان      )1(        
  30: 1قرنتيان  1   )2(        
  7: 1افسسيان    )3(        
  14: 1کولسيان    )4(        
    5.  Antilytron   .که  )14: 2تيطس  متنِ  بسيار مھمی است (ھمانندِ  .  اين متنِ )6: 2تيمو  1(ر.ک

تنھا قربانی يگانه و . او ارتباط می دھد، بر صليبجانشين شوندۀ عيسی مرگِ  رھايی را با
: 3؛  29: 1آن قربانی که برای "ھمه" جان می دھد (ر.ک. يوحنا  -پذيرش است  قربانِی قابلِ 

: 4؛  2: 2يوحنا  1؛  9: 3پطر  2؛  11: 2؛ تيطس  10: 4؛  4: 2تيمو  1؛  42: 4؛ 16-17
14.(  

  مفھوم الھياتی در عھد جديد اين معانی ضمنی را دارد:  ب.  
  ).23: 6 ؛ 18-10: 3؛ روم 34: 8(ر.ک. يوحنا  استگناه  بشر بردۀ  . 1    
نيز در ) و 3موسی آشکار شده است (ر.ک. غال عھد عتيق در گناه بوسيلۀ شريعت  بشراسارت   . 2    

را نتيجه داده ).  طرز عمل انسان ھا محکوميت مرگ 7-5موعظۀ سِر کوِه عيسی (ر.ک. متی 
  ).14: 2است (ر.ک. کول 
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.  ما 21: 5قرن  2؛  29: 1بجای ما جان داده است (ر.ک. يوحنا  ،عيسی، برۀ بی گناه خدا آمده  .3    
  ).6(ر.ک. روم  نماييماز گناه خريداری شده ايم تا آنکه خدا را خدمت 

نزديک" ھستند که به جای ما عمل می کنند.   ان"خويشاوندآن ، يَھّوه و عيسی ھر دو بطور ضمنی  .4    
 به بيان ديگر، پدر، شوھر، پسر، برادر - »خانوادگینسبت استعاره ھای « ادامه ای است ازاين 
  خويشاوند نزديک.   يا

)، بلکه قرون وسطايی ، بھايی نبود که به شيطان پرداخته شد (به عبارت ديگر، الھياتِ فديه  .5    
صلح صليب،  پایِ . در کامل در مسيح تأمينِ و  خداعدالت خدا بود با محبت و  خدا مصالحۀ کالم

انسان در شباھت خدا و اکنون ، مورد عفو قرار گرفتانسان ھا ، سرکشی گرديددوباره برقرار 
  !ر مشارکِت نزديک، در حاِل کار استبطور کامل، د

)، که شامل 30: 4؛  14: 1؛ افس  23: 8(ر.ک. روم  وجود داردھنوز جنبۀ آينده ای برای فديه   .6    
        .»سه اقنوم خدا«بدن ھای پس از رستاخيز ما است و رابطۀ نزديک جسمانی با 

  
3 :25  

NASB    ""که خدا او را... در مقابل چشم ھمه قرار داد   
NKJV   نمود" ارائه"که خدا او را  
NRSV     نمود"که خدا او را پيشنھاد" 

TEV     کرد" تقديم"خدا 
JB     گرديدخدا منصوب  بوسيلۀ"که" 

 
 خوِد خدامسيح،  است به اين معنی که بوسيلۀ مرگِ» خـبــاریاِ  مـجـھــولِ  غـيــر مـعـيـنِ  ۀگـذشـتـ«اين 
را عيسی  شدن قربانی ،).  نقشۀ ابدی و فديه کنندۀ خدا9: 1را آشکار نمود (ر.ک. افس  مقصودشقلبی و  ارادۀ

    رجوع نماييد. 11: 9).  به يادداشت در 8: 13؛ مکا 10: 53 (ر.ک. اش دربرداشت
  

) سه مرتبه در روميان بکار رفته است 26، 25: 3ر.ک.   endeiknumai  )endeixis اين واژه يونانی
).  معنی اساسی آن آشکار کردن يا به 16: 9خروج [ترجمه ھفتاد]  LXX؛  23،  17: 9؛ 15: 2(ر.ک. 

، به ھستندنقشه و نيکويی کامل او را که فديه کننده  ھدف ونمايش گذاشتن است.  خدا ميخواست بشريت، 
  ارائه می کند: بر پايۀ کتاب مقدس را جھانی ديدگاهِ  ،اين چارچوبروشنی درک کند.  

  .  در مورد شخصيت خدا1
  حمسي.  در مورد کار 2
  .  در مورد احتياج بشر3
  .  در مورد ھدِف فديه کردن4

اھميت بسيار دارد.  بعضی کلمات و  »مسيحيت«خدا ميخواھد ما بفھميم!  اين چارچوب برای درِک صحيِح 
ابھام انگيز ھستند يا می توان آنھا را به چند معنی مختلف گرفت، اما منظور کل آن بسيار واضح و  آن عبارات

  برای عھد جديد است.   ]جھت ياِب ھميشگی"ستارۀ شمال" [از لحاظ علم الھی ، اين متن ارچوبساده است.  چ
  
 

NASB  "خون او ۀ باکفّار بعنوان" 
NKJV  "تا بوسيلۀ خونش کفّاره باشد" 
NRSV  " بوسيلۀ خون او"فديه قربانیِ يک بعنوان ،  



 

82 

TEV  "تا بوسيلۀ خونش، او وسيلۀ بخشِش گناھاِن مردمان گردد" 
JB     حاصل کندمصالحه را  تا"جان خود را قربانی سازد" 

از  ،تجديد رابطه مسالمت آميزرومی، اين واژه مفھومی را بھمراه داشت که دال بر  -در دنيای يونانی
به اين » ترجمه ھفتاد«شده بود، اما در  رابطهبا يکی از خدايان بود که قبالً با او ترک  ،طريق پرداخت بھايی

، و آن شده است"تخت رحمت" ترجمه  5: 9و در عبر » ھفتاد ترجمۀ«کاربرِد آن در معنی بکار نرفته است.  
روز « در ملت ھا بخاطر ارهکفّ جاييکه  –قرار داشت  »مقّدس ترين مکان«بود که در  سرپوِش صندقچۀ پيمان

  .  )16(ر.ک. الو  فراھم ميشد »اره کفّ 
  

و در عين ، قائل نشده باشيمکه کاھشی در انزجار خدا نسبت به گناه  بگيريم بکاراين واژه را بايد طوری 
يک انسان در «بحث خوبی در کتاب خدا در مورد گناه کاران، تأييد گردد.   نگرش مثبت و فديه کنندۀ حال
، ترجمۀ واژه امراين  انجامديده می شود.  يکی از طرق  224-214نوشتۀ جيمز ستوارت، صفحات » مسيح

" يا "با اختيار براِی غضب را فرو می نشاندای بگونه ای است که کاِر خدا را در مسيح نشان دھد:  "قربانی 
  ".غضب را فرو می نشانددادِن قربانی ای که 

  
"با خون او"، طرِز بياِن عبرانی درمورد برۀ پاک خدا است که به جای ديگران قربانی شده است (ر.ک. 

بسيار اھميت دارند.  16در فصل » روز کفاره«و نيز  7-1برای درک کامل اين مفھوم، الويان ).  29: 1يوحنا 
  ).12: 53-13: 52شود (ر.ک. اش می  داده ،گناه کار بجایِ گناھی است که عاری از  منظور از خون، زندگیِ 

  
   "ھمه کس و بھره مند شدن از مرگِ جانشين شوندۀ عيسی، که برای  فرايندِ  درينجا دوباره"از راه ايمان

  ).  30، 28، 27، 26، 25 ، 22: 3؛ 17: 1ديده می شود (ر.ک.  در دسترس است، ھر کس
با حروف درشت تماماً قرن پنجم که » نسخۀ خطی باستانی الف«متون حذف شده است:  ين در اين عبارت

نوشته شده است؛ (ھمچنين متن يونانی که کريسوستوم استفاده کرده است) و يک نسخۀ خطی قرن دوازدھم که 
ی موجود در بقيۀ نسخه ھای يونانی باستان اين عبارت.   MS)2127( -با حروف درشت نوشته شده است تماماً 

، اما نکرده اندکرده اند و بعضی  استفادهرا  »نــيـعـف مـريــعـرف تـح«"ايمان" در کناراست.  بعضی از آنھا 
  [درجۀ ثانی] محسوب می کند (با حدی ترديد).   Bدخول آنرا در سطح  UBS3اين تأثيری در معنی ندارد.  

  
   "در عھد 6: 3خدا بايد مطابق شخصيت و کالم خود عمل کند (ر.ک. مال "برای اثبات عدالت او  .(

).  خدا فرمود گناه کار را تبرئه نمی کند (ر.ک. 20،  4: 18عتيق، کسی که گناه ميکند بايد بميرد (ر.ک. حز 
، بپوشدانسان جسم است که حاضر شد  عظيم).  محبت خدا نسبت به انسان سقوط کرده آنقدر 7: 23خروج 

سقوط کرده بميرد.  محبت و عدالت در مسيح مالقات می کنند (ر.ک.  به انجام رساند و بجای انسانِ ريعت را ش
 ).  26آيه 

  
 

NASB، NKJV 
NRSV   از گناھانی که پيشتر صورت گرفته بود، چشم پوشيد"او" 

TEV       بود و از گناھان مردم چشم پوشی کرد" بردبار"در گذشته او 
NJB    "مجازات نمی شدندزمانيکه گناھان گذشته،  در" 

بکار رفته است و ھرگز در عھد جديد است، که تنھا اينجا   passed over[ ، paresis[ واژۀ "چشم پوشيد"
يونانِی آن برای "بخشيدِن تحت اللفظِی آنرا به معناِی » جروم«ديده نمی شود.  آباء يونانی و » ترجمه ھفتاد«در 



 

83 

آنست، به معنی  مأخذِ  لِ ــعـکه فِ ،  pariēmi).  اما 493مولتون و ميليگان، ص. «.ک. ر( تلقی می کردند "بدھی
  ).  42: 11است (ر.ک. لوقا ] relax[يا "راحت گرفتن"  " که چيزی از کنار بگذرد گذاشتن"

  
آيا او   پس سئوال اين است که آيا خدا با در نظر داشتن کار آيندۀ مسيح، گناھان را در گذشته می بخشيد، يا

.  گناه را حل می کند؟  نتيجه يکی است صرفاً از آنھا چشم پوشی می کرد چون می دانست مرگ مسيح مسئلۀ
  بوسيلۀ قربانی مسيح انجام شده است.   ،انساناِن گذشته، حال و آيندۀ گناھرفع اقدام الزم برای 

 15: 4؛ روم  30: 17(ر.ک. اعمال مسيح بود  عملِ  که چشم به راهِ بود، در زمان گذشته خدا  فيضِ  اين کارِ 
، کم اھميت نگرفت و نمی گيرد).  خدا گناه را 26می باشد (ر.ک. آيه  فيضِ کنونی و آيندۀ ) و نيز کار 13: 5؛ 

، می خداستکه مانع مشارکت ابدی با خود  ،نھايِی سرکشی بشرکامل و اما قربانی عيسی را بعنوان جبران 
  پذيرد.
  

کلمات، مرتبط است با واژه ھای  اشتقاقِ  علمِ  از لحاظِ  25در آيه ] righteousness"عدالت" [ کلمۀ  26: 3
خواستۀ خدا اينست که شخصيت او بوسيلۀ ايمان به .  26] در آيه justifier] و "پارسا کننده" [just"پارسا" [

 2] می شود (ر.ک. righteousness[ما  کاملِ  نيکیِ  ،عيسیمسيح در زندگی ھای ايمانداران آشکار شود.  
).  به 29: 8(ر.ک. روم  تبديل شوندبه شکل نيکِی کامِل او و شباھت او )  اما ايمانداران نيز بايد 21: 5قرن 

  رجوع کنيد.   17: 1عنوان خاص در 
  

  30- 27: 3(بروز آمده):   NASBمتن 
 طبق خير، بلکه  شريعتی؟ شريعِت اعمال؟طبق چه نوع . برجايی برای آن نيستپس جای باليدن کجاست؟  27

کامالً نيک  ،شريعت جدا از اجرای اعمالبه وسيلۀ ايمان،  تأييد می کنيم که انسانزيرا ما  28. ايمان شريعتِ 
از آِن غير  غير يھوديان ھم نيست؟  البتّه خدایيھوديان است؟  مگر  خدایيا خدا فقط  29.  می شودمحسوب 

يی که مختونان را بر اساِس ايمان، و نامختونان را از راه ايمان پارسا خدازيرا حقيقتاً  30،ھست يھوديان نيز
    .يکی استخواھد ساخت، 

  
با "باليدن" ممکن است گويای افتخار » حرف تعريف«ھمراه بودن "پس جای باليدن کجاست"   27: 3

).  انجيل ما را فروتن می سازد.  انسان سقوط کرده (يھوديان و غير 23 و 17: 2يھوديان باشد (ر.ک. 
 17: 2در » بخود باليدن«).  به عنوان خاِص 9- 8: 2(ر.ک. افس  نمی توانند مشکل خود را حل کننديھوديان) 

  رجوع کنيد.
  
  "جايی برای آن نيست""]It is excluded") اين واژه  [ek  [بيرون] بعالوۀkleiō بستن] تنھا در ([

 چيزیکسی يا بروی قفل کردن "در را  اينست: بکار رفته است.  معنی تحت اللفظی آن 17: 4اينجا و در غال 
  ".  که بيرون است

  
   "بر اساس اعمال نيست، بلکه توکل / ايمان /  34-31: 31 ياپيمان جديد خدا در ارم"طبق شريعت ايمان

ھای بزرگوارانۀ او.   مقصود از ھر دوی پيمان قديم و پيمان جديد نسبت به شخصيت و وعده  (pistis)باور 
اين بود که انسان سقوط کرده را به شخصيت خدا متبدل کنند (نيک کامل).  پيمان قديم بوسيلۀ قانون ظاھری و 

  ).  ھدف ھمان است!27-26: 36بيرونی، پيمان جديد بوسيله قلب جديد (ر.ک. حز 
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که انسان به وسيلۀ ايمان، جدا از اجرای اعمال شريعت کامالً نيک محسوب می  دانيمبه يقين می ما " 28: 3
؛  9: 1تيمو  2(ر.ک.  8-4 اشاره ای پيشاپيش است به فصل ھای است و 26-21: 3اين خالصۀ شود."  
؛  17، 15: 5؛ 24: 3بوسيلۀ ايمان به کار تکميل شدۀ عيسی (ر.ک.  ی استھديه رايگان ،).  نجات5: 3 تيطس

می خدمت ، مطيع است ،ھمه چيز خودبا تقديم زندگی ای است که  ،روحانی اما بلوغِ   ).9-8 :2؛ افس 23: 6
  رجوع نماييد). 5: 1؛ و به يادداشت در  12: 2؛ فيل  10: 2، افس 6: 5(غال  استپرستش  در، و کند
  
؛  1: 5؛  26: 1که به شباھت او ساخته شدند فديه کند (پيدا را مقصود خدا ھميشه اين بوده که انسان ھا   29: 3
دنيا را  را به اين جھت انتخاب کرد تا است.  او ابراھيم برای ھمگان 15: 3کردن در پيدا ).  وعدۀ فديه 6: 9

  ).16: 3؛ يوحنا  6-4: 19؛ خرو 31: 12(ر.ک. پيدا  کندانتخاب 
  

از تنش در کليسای روم بين رھبران يھودی ايماندار، که شايد پس  ، ممکن است پرتوی باشد9: 3اين آيه، مانند 
.  ايمانداِر نتيجه شده، که جانشين آنھا شده بودند رون، روم را ترک کرده بودند، با رھبران غيراز فرمان نِ 
  ھمين تنش باشند.  نيز ممکن است در موردِ  11-9فصل ھای 

  
3 :30   

NASB    "زيرا حقيقتاً خدا يکی است" 
NKJV  "زيرا يک خدا ھست" 
NRSV  "زيرا خدا يکی است" 

TEV  "خدا يکی است" 
JB  "زيرا تنھا يک خدا ھست"  

است که از ديدگاه نويسنده يا برای مقاصد ادبی او، واقعيت فرض گرفته » جـمـلـۀ شـرطی نـوع اول«اين 
؛ 4: 6؛  39،  35: 4تث ؛  14: 9؛  10: 8می شود.  اگر يکتا پرستی واقعيت است، که ھست، (ر.ک. خروج 

-6: 45؛ 8، 6: 44؛  11: 43؛ اش  10، 8: 86؛ مز  23: 8 پاد 1؛  32: 22؛  22: 7سمو  2؛  2: 2سمو  1
)، در آنصورت او بايد خدای ھمه 20: 16؛  6: 10؛ 7: 5؛ 11: 2؛ ار 9، 5: 46؛ 22- 21، 18، 14، 7

 مردمان باشد.  
 
  پارسا ساختن" [کلمه يونانی  ارسا خواھد ساخت""او مختونان را بر اساِس ايمان... پ"justify از ھمان [

رجوع نماييد.  برای رابطۀ  17: 1] است.  به عنوان خاص در righteousnessريشۀ "نيک مطلق ساختن" [
نجات می باشند  برایِ  دو محک ،ايمان و توبه).  32- 30: 9درست با خدا تنھا يک راه وجود دارد (ر.ک. روم 

 در مورد ھر دوِ رجوع نماييد).  اين  5: 1؛ به يادداشت در 21: 20؛ 19، 16: 3؛ اعمال  15: 1(ر.ک. مرقس 
 يھوديان و يونانيان مصداق دارد. 

 
 "هـافــروف اضــح«بين اين دو بند، وجود دارد. عوامل مشابه آشکار  "بر اساس ايمان...از راه ايمان«   

ek  وdia  .نبوده استتفاوتی ھيچگونه منظور،   بطور مترادف اينجا استفاده شده اند  .  
 

  31: 3(بروز آمده):   NASBمتن 
؟ ھرگز چنين مباد! بالعکس، ما شريعت را استوار ميکنيم لغو ،بوسيلۀ ايمانشريعت را سان  بدينآيا  31

  می سازيم.

  



 

85 

3 :31 
NASB  " لغو ميکنيم ،بوسيلۀ ايمانشريعت را آيا بدين سان" 
NKJV   می سازيم باطل ،بدين سان شريعت را بوسيلۀ ايمان"آيا" 
NRSV   بی اعتبار می سازيمبوسيلۀ اين ايمان، شريعت را بدين سان "آيا" 

TEV   با اين ايمان، شريعت را از ميان برميداريم"اين به آن معنی است که "آيا 
JB   بيھوده ميسازد""آيا مقصود ما اينست که ايمان، شريعت را 

  عھد جديد، عھد عتيق را به دو صورت متفاوت ارائه می کند:
،  12: 7؛ روم 19-17: 5ھرگز زايل نخواھد شد (ر.ک. متی  از طرف خدا که است مکاشفۀ وحی شده  .1

14  ،16(    
   ).13: 8است (ر.ک. عبر شده کھنه و منسوخ  . 2

اين کلمه به چنين عبارات   بيست و پنج بار استفاده کرد.] را حدا اقل nullify" [لغو کردنواژۀ " پولس
: 3"، و "بی اثر گردانيدن".  به عنوان خاص در نمودنترجمه شده است:  "لغو و باطل کردن"، "سلب اقتدار 

) 24: 3) و يک آموختار (ر.ک. غال 23: 3بود (ر.ک. غال  نگھبانيک رجوع کنيد.  برای پولس، شريعت  3
بر پايه اين، انسان محکوم می ).  19: 3  ؛19، 16: 2اما نمی توانست زندگی جاودان ببخشد (ر.ک. غال  ،بود
).  شريعت موسی ھم بعنوان مکاشفه عمل ميکرد، ھم يک آزمون 14: 2کول  ؛ 13: 3(ر.ک. غال  گردد

  اخالقی، ھمانطور که "درخت معرفت نيک و بد" چنين نقشی داشت.  
  ] چه بود:the Lawپولس از "شريعت" [روشن نيست منظور 

  در يھوديت کامالً نيکو اعمالِ  اسلوبِ يک  .  1
ھا در ودی گرا(يھ برسند در مسيحبه نجات  بايد بگذرانند تاغير يھودی  مرحله ای که ايماندارانِ .  2

  غالطيان)
  ).  29-1: 3غال  25-7: 7؛ 20: 3 – 18: 1(ر.ک. روم  آمده اندمحکی که ھمه انسان ھا طبق آن کوتاه .  3
  
  "دارد؟  می تواند نشانگر  قبل، اين عبارت چه معنی عبارتِ  در پرتوِ "ما شريعت را استوار می سازيم
  باشد: اينھا

  اخالقی بود ممتدنبود بلکه راھنمای  رستگاری راھی برای.  شريعت 1
-10، 2-1: 32؛ مز 6: 15(پيدا  3: 4؛  21: 3.  به آموزۀ "پارسا شدن بوسيلۀ ايمان" شھادت می داد 2

11(  
  4-3: 8) کامالً بوسيلۀ مرگ مسيح جبران شد، 3؛ غال  7.  ضعف شريعت (سرکشی انسان، ر.ک. روم 3
  دو باره برقرار کردن شباھت خدا در انسان است ،.  مقصود مکاشفه4

يقی يا شباھت به مسيح می راھنمايی برای نيکی حق حقوقی،شريعت، پس از نيکو ساختن کامل از لحاظ 
  رجوع کنيد. 9: 13ديدگاه ھای پولس از شريعت موسی در  ،»عنوان خاص«گردد.  به 

در ظاھر مغاير و در واقع ھمخوان] شوکه کننده درين جا اينست که شريعت نتوانست  واقعياتپارادوکس [
فيض خدا توسط  بوسيله ھديۀ، شريعتبرقرار کند، اما از طريق منسوخ شدن [در بشر] مطلق خدا را ی نيک

که انسان  نه با اعمالی - ده استمسيحی زندگی نيکو و خدا پسندانه دارد.  ھدف شريعت انجام شيک ايمان، 
در  "استواری" »عنوان خاصِ «به  "ساختنبر قرار "مسيح!  برای لکه با ھديه رايگان فيض خدا در، بانجام داده

  مراجعه کنيد. 2: 5
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  گفتگوسئواالت برای 
  

اب مقدس از کت که شما مسئول تفسيِر خودبدين معنی  ،مطالعات استدر  یيراھنما برای تفسير اين کتابِ 
قدس در امر قدم برداريم.  شما، کتاب مقدس، و روح ال بر ما تابيده استھر يک از ما بايد در نوری که ھستيد. 

  .آنرا به يک مفّسر واگذار کنيد خود را ازين حق محروم ساخته،نبايد تفسير اولويت داريد، و 
  

عميقاً در بارۀ مسائل اصلی اين قسمت تا  اندشما ارائه شده  بهبعنوان ياری  جھت گفتگو، ذيل سئواالت
  نھايی.قطعی و برانگيز باشند، نه  فکرتکتاب بينديشيد.  منظور اينست که 

  
  .دربياوريد[رئوس مطالب] خود بصورت طرح کامل  بيانرا با  31-21: 3.  روميان 1
  )؟25.  چرا خدا در زمان ھای گذشته از گناھان انسان چشم پوشی ميکرد (آيه 2
  )؟25: 3عھد عتيق نجات می يافت (چگونه ايماندار در.  3
   )؟31: 3مسيح شريعت را تأييد می کند ( بهايمان چگونه .  4
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