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  مقدمه
. اش تنيده شده است مشاهده كرد ميتوان تفكر الهامي آن را كه در زبان الها ولسيان، ميبا مراجعه به خود ك«

هيد نور و قدرت تفكرات اين رساله بر جان و زندگي شما بتابد و همين براي اين زمان و ابديت شما اجازه د
  ».كند مي كفايت

  (R. C. H. Lenski) لنسكي. اچ. سي. آر -

  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف

رم، قرنتس، افسس، : ده استدر شهرهاي مهم نوشته ش يهاي كليسائهاي پولس رسول به جماعت اكثر نامه
حتي جماعت كليساي آن در تاريخ كليساي اوليه مشهور . شهري بود كه روزهاي بهتري را ديده بودكولسيه . فيلپيه
تواند اسمي شناخته شده امروزه ميكولسيه يان آنجا هم نباشد، به طور خالصه، اگر حتي اين نامه براي مسيح. نشد

  . فقط براي دانشجويان تاريخ كهن باشد
با  همراه. اي كه پولس رسول بدانجا فرستاد بسيار مهم استاگر چه اين مكان زياد چشمگير نيست، ولي نامه

العاده از اولوهيت مطلق  و تفسيرهاي فوقن نيز يكي از شرح كولسياباب اول ، باب اول عبرانيانيوحنا و باب اول 
و ارزش آن  اي بنيادي استكه اين آموزه براي همه مسيحيان آموزهعالوه بر اين. خداوند ما عيسي مسيح است

يار اين نامه همچنين از نظر دستورالعمل بر روابط، فرهنگ مذهبي و زندگي مسيحي بستواند از اهميت بيفتد،  نمي
  .باشد غني مي

  

  سندهينو) ب

هيچ مدركي دال بر اينكه كسي با پولسي بودن رساله كولسيان مشكلي داشته باشد وجود نداشت تا قرن نوزدهم 
اند آناني كه از نامه نقل قول كرده. شواهد خارجي خيلي قوي هستند مخصوصاً شواهد اين امر خيلي كامل بودند،و 

وس، كلمنت ائنيراتئوفيلوس انطاكيه، وستين شهيد، ژناتيوس، ايگ اند مثلبه عنوان نويسنده نام بردهپولس اغلب از 
اي معتبر كولسيان را به عنوان رسالهموراتوري رساله مارسيون و هم كانون  هم. اوريجناسكندريه، ترتوليان و 

  .اندپذيرفته
ضمون متن با و م )18: 4 ؛23، 1: 1( نويسنده استبه عنوان پولس  شامل سه بار به كار بردن اسمشواهد داخلي 

شايد . بك خاص پولس رسول استشرح آموزه و به دنبال آن تعليم وظيفه، س. ها بسيار سازگار استآن جمله
ترين دليل اثبات معتبر بودن رساله ارتباطش با فليمون باشد كه همه آن را به عنوان يك رساله پولسي كننده مجاب

حتي منتقدي مثل رنان نيز به . كولسيان وجود دارند به همچنين نامهاسامي پنج نفر مشابه در اين نامه و . قبول دارند
حتي به رساله  قبالًوسيله موازي و همزمان بودن اين رساله با رساله فليمون تحت تاثير قرار گرفته در حالي كه 

  . كولسيان شك نيز داشت
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راجع به موضوع . توار استبحث بر ضد پولسي بودن رساله بر پايه لغات، آموزه مسيح و فلسفه روحاني اس
كار قرن گذشته سلمان، يك محقق محافظه. انداول، لغات جديدي جانشين بعضي از لغات مورد عالقه پولس شده

توانم اين را تصديق كنم كه يك مرد، يك تركيب نوشتاري جديد را  من نمي«: بود كه با طنز اين بحث را مطرح كرد
  ».كند و هويت خود را از دست بدهد فرق دارد خلق اشكه با پيشينه كلمات و سبك قديمي

كنند و يان و يوحنا جور است و فقط آناني كه اولوهيت مسيح را رد ميفيلپشناسي، كولسيان با از نظر مسيح
  . توانند با اين آموزه مشكل داشته باشندشوند ميملحدين خوانده مي

ه نليبرال اسكاتلندي، موفات نيز تعليم داده است كه صح كه پيروان فلسفه عرفاني قبول دارند، محقق همان طور
بنابراين پولسي بودن رساله كولسيان بر . است كه در قرن اول وجود داشت اوليه فلسفه عرفاني در كولسيان همان

  .پايه محكمي استوار است
  

  خ نگارشيتار) ج

اعمال ( در قيصريه نوشته شده باشدكولسيان به عنوان يك رساله زندان، ممكن است در زمان دو سال حبس او 
آيد كه پولس رسول در  آنجا ميزبان او بود، به نظر نمي س مبشر درفيلپكه  آنجابه هر حال، از  .)27: 24 ؛23: 23

همچنين نظريه زنداني بودن او در . عنوان كردن نام او غفلت بورزد، چون پولس يك مسيحي فروتن و مهربان بود
رسد و براي آن زمان مثل زمان رساله است اگر چه اين نظريه كمتر محتمل به نظر ميافسس نيز پيشنهاد شده 

اعمال ( ميالدي پيشنهاد شده است 60فليمون كه پولس براي بار اول در زندان روم نوشته بود يعني در حدود 
28 :30 ،31(.  

ه آن نوشته يطي كه بواسطخوشبختانه، اين يك حقيقت معمولي است و فهم اين كتاب به آگاهي كامل از شرا
  .شده است بستگي ندارد

  

  موضوعنه و يزم سپ) د

. شود بود ر به عنوان آسياي صغير شناخته مييك شهر در استان فريجيه، در سرزميني كه در حال حاضكولسيه 
 100اين شهر همچنين  ).13: 4( مايلي جنوبي هيراپوليس قرار داشت 13مايلي شرقي الئودكيه و  10اين شهر در 

اي كوهستاني دره( به محدوده كوه كادمين قرار داشت در دهانه ورودمايل از جانب شرق با افسس فاصله داشت و 
 )گرگ(كولس بر رودخانه ليكاس . و در مسير نامي رودخانه فرات در غرب )كه دوازده مايل با آن فاصله داشت

در آنجا آبي كه از . شد تا از الئودكيه بگذرد باريك مي اي ريخته و مسير پيچيدهواقع بود كه از سوي باختر به درون 
كرد و يك هواي ولرم در آن ديار توليد برخورد ميكولسيه آمد با سرماي آبهاي گرماي بهاري هيراپوليس مي

از كلمه كولُسس گرفته شده كه به  احتماالً اين اسم . در زمان عهد جديد بزرگتر نيز بوده استكولسيه . نمود مي
  . طر تشكيالت سنگ آهك آن بدين اسم مسمي شده بودخا
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در زماني كه پولس اين نامه را نوشت، او . رسيدكولسيه دانيم كه چگونه براي اولين بار انجيل به نميدقيقاً ما 
عقيده عموما بر اين است كه اپفراس اولين كسي بوده كه خبر  ).1: 2( مالقات نكرده بودهرگز ايمانداران آنجا را 

بسياري معتقدند كه او توسط پولس در زماني كه او سه سال را در  ).7: 1( ش نجات را به اين شهر برده استخو
اعمال ( فريجيه بود قبالًرم بود و پولس  آسياي تحت سلطهفريجيه قسمتي از . به ايمان مسيحي گرويدافسس ماند 

  ).1: 2( يهو نه در كولس) 23: 18 ؛6: 16
دانيم كه يك تعليم غلط كه به عنوان يك فلسفه روحاني در آنجا مطرح شده بود تهديدي ما از اين رساله مي

كردند كه از رسوالن، آگاهي ايشان ادعا مي. باليدندپيروان اين فلسفه به دانش خود مي. بودكولسيه براي كليسا در 
ترين تواند شاد باشد اگر به عميقينمواقعاً كردند اين تاثير را ايجاد كنند كه يك شخص بيشتري دارند و سعي مي

  . اسرار آئين دين خود قرم برندارد
مسيح يك دادند كه ايشان تعليم مي. كردندانسانيت مسيح را رد مي )روحاني(بعضي از پيروان فلسفه عرفاني 

دادند  م ميايشان حتي تعلي. دش آمده بودتجلي آسماني بود كه از سوي خدا بر انساني به نام عيسي در زمان تعمي
اي كه ايشان از اين امر گرفته بودند اين بود كه عيسي نتيجه. كه مسيح، عيسي را قبل از مصلوب شدنش ترك كرد

  . مرد ولي مسيح نه
دادند كه بين خدا و ماده درجات مختلفي از وجودهاي روحاني هاي شناخته شده فلسفه عرفاني تعليم ميشاخه
  :دهدتوضيح ميرترسون راب. برند ش براي توضيح منشأ بدي به كار ميدر تالآنها اين نظريه را . قرار دارد

آنها مطمئن بودند كه خدا . بودتفكر فلسفه عرفاني راجع به منشأ جهان و وجود بدي و شرارت در آن مي
- يو خدا نيكوست و نم. فرضيه ايشان اين بود كه بدي در ذات ماده وجود دارد. نيكوست و بدي نيز وجود دارد
دانستند كه يك سري تجليات، موجودات ابدي، بنابراين ايشان اين امر را الزم مي. تواند ماده شرير را آفريده باشد

طرح ايشان اين بود كه يك موجود ابدي از جانب خدا آمده و از . ها بين خدا و ماده حائل شوند فرشتگان و روح
قعي به طول انجامد كه ارتباط از خدا به خدا ختم شود و اين موجود، موجودي ديگر توليد شود و اين امر تا مو

تواند قدرت خود را براي  ن عمل توليد موجودات ابدي خدا ميشود كه با ايوسيله خلق ماده شرير خود ماده مي
  . انجام كارش ظاهر بسازد

ت اصول رياضت و بعضي از پيروان فلسفه عرفاني معتقد بودند كه بدن يك وجود ذاتا گناهكار است و با رعاي
. كردند تا به جايگاه واالتري از روحانيت برسندمرتاضي و يك روش خودانكاري يا شكنجه شخصي سعي مي

گفتند كه بدن  آنها در جسمانيت افراط كرده، مي .نمودندبعضي ديگر از ايشان درست در نقطه مقابل اينها عمل مي
  !هيچ تاثيري بر زندگي روحاني شخص ندارد

گرائي و آنتي ناميانيزم اين تفكرات يهودي. شوديافت مي يهكه ردپاي هر دو تفكر غلط در كولس آيديبه نظر م
آنتي ناميانيزم تعليمي بود كه بر طبق آن شخصي كه زير فيض قرار دارد نيازي به پرهيزگاري ندارد ولي بايد . بودند

هاي سنتي عهد عتيق به سيستمي از آئين گرايانيهودي. يش جسماني خالي كندها و گراتبدنش را از هر گونه اش
  . شوندآنها در حضور خدا عادل شمرده  كشيده شده و منحرف گرديده بودند و اميد داشتند كه به وسيله
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تفكر عرفاني در علم مسيحي دوباره رخنه . اشتباهاتي كه در كولس وجود داشت امروزه نيز براي ما وجود دارند
هاي علم مسيحي نيز ديده شاخه ن يهوه، وحدت وجود و ديگرها، شاهدا ول مورمورنكرده و در خداشناسي، اص

كه دوست  آن طورتوانيم  گويند چون ما تحت فيض هستيم، مينانيانيزم در ميان همه كساني كه مي آنتي. شود مي
اي كه خدا در كاشفهگرائي مستقيما از مكاشفه الهي برداشته شده است ولي ميهودي. داريم زندگي كنيم رايج است

هاي  نشان دادن و تعليم حقايق روحاني بود چنانچه كه رساله به عبرانيان و ديگر قسمتقالب سنت داده بود براي 
خواستند و مفهوم روحاني شد كه ايشان مياين امر باعث انحراف سيستم به شكلي مي. دهدعهد جديد نشان مي

تواند لطف خدا را دهند شخص ميزه در بسياري از مذاهب كه تعليم ميهمتاي اين امر امرو. شدغالبا فراموش مي
آلود و نياز به نجات از جانب فقط شخص خدا را  ت بياورد وجود دارد و كيفيت گناهبه وسيله اعمال خودش به دس

  . كنندرد مي
ت و كار خداوند ما در كولسيان، پولس رسول استادانه تمام اين اشتباهات را به وسيله نشان دادن جالل شخصي

به هر حال، اين تشابهي بدون . اي با نامه پولس به افسسيان دارداين رساله تشابه برجسته. كندعيسي مسيح نقض مي
از طرفي . كشداند به تصوير ميافسسيان ايمانداران را كه در جايهاي آسماني با مسيح نشسته. باشدبازگويي مي

تاكيد در افسسيان . بيند كه مسيح، سر پرجالل ايشان در آسمان استروي زمين مي ديگر، كولسيان، ايمانداران را بر
در . باشدگويد كه اميد جالل مي سيان از مسيح در ايماندار سخن ميكول. بر اين بود كه يك ايماندار در مسيح است

از  ).23: 1افسسيان ( باشدمي سازد و پري او كه همه را در همه پر ميافسسيان، تاكيد بر كليسا به عنوان بدن مسيح 
در كولسيان، سر بودن مسيح به طور وسيع در باب اول مورد تاكيد قرار . اين رو اتحاد بدن مسيح حائز اهميت است

كند كه بايد مطيع او و عنوان مي )19، 18: 2(باشد گرفته است و لزوم متمسك شدن بدن به سر در آن شاخص مي
  . شوندمجموع صد و پنجاه و پنج آيه در افسسيان مشابهشان در كولسيان يافت مي پنجاه و چهار آيه از. باشيم
  

  رساله به كولسيان يطرح كل

  )2و  1بابهاي ( آموزه برتري مسيح. 1

  )2-1: 1( سالم اوليه )الف

  )14- 3: 1( شكرگزاري و دعاي پولس براي ايمانداران )ب

  )23-15: 1( جالل مسيح، سر كليسا )پ

  )29-24: 1( سخدمات پول )ت

  )23- 1: 2( گرائي، عرفاني و اصول رياضتتشايستگي پولس در ضديت با خطرهاي فلسفي، شريع )ث

  )4و  3بابهاي ( وظيفه ايماندار نسبت به مسيح برتر. 2

  )17-1: 3( از تن درآوردن انسانيت كهنه و پوشيدن انسانيت جديد: زندگي تازه ايماندار )الف

  )1: 4- 18: 3( حيياي خانواده مسرفتار مناسب براي اعض )ب

  )6- 2: 4( زندگي دعائي ايماندار و شهادت به وسيله زندگي و كالم )پ
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  )14- 7: 4( نگاهي اجمالي به بعضي از همكاران پولس )ت

  )18- 15: 4( تحيات و فرامين )ث

  

  ريتفس
  )2و  1بابهاي ( آموزه برتري مسيح. 1

  )2-1: 1( سالم اوليه )الف

. شدشد، عادت بر اين منوال بود كه نام نويسنده در اول نوشته ميعهد جديد نوشته مي در روزهائي كه 1:1
رسول كسي بود كه به طور خاصي . كندبنابراين پولس خود را به عنوان رسول عيسي مسيح به اراده خدا معرفي مي

كرد، از غامش كه موعظه مياو براي تصديق شدن پي. شد پيغامبر فرستاده مي به وسيله خداوند عيسي به عنوان يك
خوانيم كه وقتي پولس رسول به عالوه، مي ).12: 12دوم قرنتيان ( قدرت ظاهر كردن معجزه برخوردار شده بود

امروزه هيچ  ).6: 19؛ 20-15: 8اعمال ( شدالقدس بديشان عطا مي نهادند، روحرا بر ايمانداران ميدستهاي خود 
توانند ه در اين دنيا وجود ندارد و اين احمقانه است كه انسانها ادعا كنند ميرسولي به معناي اكيد رسول در كلم

به وسيله بسياري براي نشان دادن اينكه  20: 2افسسيان . هاي دوازده رسول اصلي را بدست بياورندموفقيت
ن قرار دارند گرفته كاركساني كه عطاياي مشخص رسوالن و انبياء را دارند در تضاد با كار مبشرين، شبانان و معلمي

  ).11: 4( شده است
اين شغلي نبود كه او  .)1: 1؛ غالطيان 15: 9اعمال  ك.نيز ر( يابدالت خود را در اراده خدا ميردپاي رسپولس 

و نه شغلي كه انسان او را بر آن گمارده . براي خودش انتخاب كرده باشد يا به وسيله انسان به او محول شده باشد
بلكه او جدا درككرده  )وسيله( و نه از طريق انسانها) منشأ آن(اين از انسان نبود . د به او دستور دهدباشد تا بتوان

در زماني كه پولس داشت . متش از جانب خود خدا بوده و او انتخاب شده است تا يك رسول باشددبود كه كل خ
خوب است كه توجه كنيم در رفتار پولس در در اينجا . نوشت، تيموتائوس برادر نيز همراه وي بوداين نامه را مي

يچگونه تفكر هر دو اعضاي يك پيوند برادرانه بودند و ه. قبال تيموتائوس هيچگونه رسميت خشكي وجود ندارد
  .ن ايشان وجود نداشتمقامي در كليسا و عناوين پرشكوه و لباسهاي مشخصه در بي سلسله مراتبي و عالي

در اينجا دو نام دوست داشتني كه در . باشدو برادران امين در مسيح ميولسيه كنامه خطاب به مقدسان در  1:2
اند و در نتيجه زندگي مقدسين يعني كه آنها براي خدا از جهان جدا شده. عهد جديد به مسيحيان اطالق شده است

يسي هستند؛ آنها هاي پدر از طريق ايمان به خداوند عدهد كه آنها بچهبرادران امين نشان مي. مقدسي دارند
ان و ايمانداران ديگري از عهد جديد شاگرد مسيحيان همچنين، در قسمتهاي. خواهران و برادران ايماندار هستند

  .اندناميده شده
وقتي كه ايشان نجات يافتند، خدا ايشان را در مسيح قرار داد و به . گويددر مسيح از جايگاه روحاني سخن مي

 كند، بلكه حاال با ديدي يشان به چشم فرزندان آم نگاه نمياز اين پس خدا ديگر بد. فتعنوان فرزندان حبيبش پذير
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عبارت در مسيح مفهوم صميميت و پذيرش وامنيت زيادي دارد كه از . كندمبني بر پذيرش پسر خودش نگاه مي
نشان داده شده كولسيه محدوده جغرافيايي اين ايمانداران به وسيله عبارت در . درك و فهم ذهن انساني خارج است

اسمي از  اصالًيافت ميشد و جاني در آن جا نجات نما شك داريم كه اگر انجيل در اين شهر موعظه نمي. است
فيض و سالمتي از جانب پدر : كنداداي احترام ميحاال پولس با سالمي گرم نسبت به مقدسين . شنيديم اين شهر مي

ه بركات مسيحيت را ك اي مثل فيض و سالمتي وجود نداردهيچ دو كلمه. دما خدا و عيسي مسيح خداوند بر شما با
  .در بر بگيرند

بود؛ و اين كلمات در  انعادي يهودي مدر حالي كه سالمتي سالبود  انيونانيعبارتي معمول در ميان فيض 
 فروتنيفيض، . ا باال برداين دو كلمه ارزش آنها راز  استفاده همزمان پولس با. رفتها به كار مي ها و جمع مالقات

سالمتي تمامي . كشدشده، با محبت خود و صبر بسيارش به تصوير ميخدا را نسبت به انسانيت گناهكار و گم
 .R. J)ليتل . كندرايگان پذيرفته است خالصه مي اي نتايج زندگي يك شخص را كه فيض خدا را به عنوان هديه

Little) سالمتي به طور قطعي بخشي . بسيار بدهد، و مانند يك چك سفيد استتواند معاني فيض مي«: گفته است
: ترتيب آمدن كلمات چشمگير است ».دهيم شيطان آن را از ما بدزددو ما نبايد اجازه  از ارث يك مسيحي است
 .با ما رفتار نكند، همچنان در گناهان خود خواهيم ماند اگر خدا اول با محبت و بخشش. اول فيض، سپس سالمتي

توانيم با خدا سالمتي داشته ولي چون او ابتكار به خرج داد و پسرش را فرستاد تا به جهت ما بميرد، ما حاال مي
با اينكه همه . باشيم و سالمتي خدا در واقع در جانهاي ماست ين سالمتي را با انسانها دارا ميباشيم و همچنين ا

  .باشندكلمات بزرگي كافي نمياينها را گفتيم، ولي اين توضيحات هرگز براي چنين 
  

  ) 14- 3: 1( اري و دعاي پولس براي ايماندارانشكرگز )ب

كه شعاري منحصر  دهد به جهت مقدسين كاري را انجام مي پولس رسول با زانو زدن و شكرگزاري و دعا 3: 1
كند و آغاز مي آيد كه پولس رسول هميشه دعاي خود را با پرستش خداوندبه نظر مي .به فرد براي شخص اوست

دعا يك امتياز . يسي مسيح استدعاي او خطاب به خدا و پدر خداوند ما ع. اين براي ما نمونه خوبي است
تواند جرأت كند  يچگونه انسان معمولي م«: ولي شايد پرسيده شود. باشد اپذير در مالقات با حاكم جهان مين وصف

خداي بزرگ و . شودمتن يافت ميهمين اين سوال در جواب  »داي قادر مطلق اين جهان بايستد؟در حضور خ
چون ما به عنوان . كسي كه بلند مرتبه و مساوي با خداست ،پدر خداوند ما عيسي مسيح است ،پرجالل جهان

توانيم از ما مي ).17: 20يوحنا ( در مسيح در زندگي او شريك هستيم، خدا همچنين پدر ما نيز هستايمانداران 
اگر اين عبارت را به تنهايي مدنظر قرار دهيم زياد . دعا هميشه براي شما هست. بياييم طريق مسيح نزديك

بخشد كه به ياد داشته باشيم كه اين عبارت عالقه پولس را به كساني چشمگير نيست، ولي يك مفهوم تازه به ما مي
و فاميلهاي خود را در مقابل تخت  آوريم كه دوستانسخت به ياد مي معموالًما . دهدكه هرگز نديده است نشان مي

او فقط براي  !كند بايد حفظ شودفيض مسيح قرار دهيم ولي تفكر دعايي كه پولس رسول در اينجا مطرح مي
هاي دور هستند و نامشان به وسيله كند، بلكه همچنين براي مسيحياني كه در جايدعا نمي شناختكساني كه مي

  . كند تا او را بهتر بفهميمي كه زندگي نانوشته دعايي پولس رسول به ما كمك ميبه درست. ديگران به او رسيده است
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او اول به ايمان . نمودند شنيده بوداو از ايمان ايشان در مسيح عيسي و محبتي را كه با همه مقدسان مي 4: 1
مذهبي در اين دنيا م بسياري مرد. اين همان جائي است كه او بايد آغاز كند. ايشان در مسيح عيسي اشاره نمود

- ولي اگر شما از ايشان سوال كنيد درمي. گويندمحبت به ديگران سخن ميراجع به دائماً وجود دارند كه امروزه 

ديگر، آناني در طرفي . مفهوم استچنين محبتي پوچ و بي. ايماني به خداوند عيسي مسيح ندارنديابيد كه هيچ 
پولس . نمايندد ولي بيهوده براي هرگونه شهادتي در زندگيشان محبت ميهستند كه به ايمان در مسيح معترف هستن

دهنده باشد و اين ايمان بايد به  به نجاتحقيقي  يبايست ايماناين ايمان مي. كندبا صميميت ذكر ايمان ايشان را مي
  .ديگر ثابت گرددهاي  وسيله محبت به خدا و انسان

خداوند عيسي مسيح هميشه . استتوجه به اين نكته بسيار مهم . دگويدر مسيح عيسي سخن ميپولس از ايمان 
پايان داشته يك شخص بايد در مخزن خود ايماني بي. كشدهاي مقدس خود پيش ميموضوع ايمان را در نوشته

 نشايمان تنها امنيت پول يك نفر را اگر مخز. باشد ولي ايمان تنها زماني معتبر است كه مخزن قابل اطمينان باشد
ايمان بايد . ايمان تنها كافي نيست. بنابراين در زندگي روحاني نيز چنين است. كند قابل اطمينان نباشد تضمين نمي
خورد كسي كه به او اعتماد كند هرگز خجل كه او هرگز شكست نمي آنجااز . در خداوند عيسي مسيح باشد

  .خواهد شدن
دهد كه ايشان مطمئنا ايمانداران مخفي بود نشان مياين حقيقت كه پولس از ايمان و محبت ايشان شنيده 

تعليم كالم . جديد به هر كسي كه در پي يك شاگرد مخفي بودن باشد توجه كمي دارددر حقيقت، عهد . نبودند
حقيقتا خداوند را پذيرفته است پس دادن شهادت عمومي به مسيح برايش  خدا اين است كه اگر يك شخص

  . ناپذير استاجتناب
آنها فقط . هيچ چيز محلي يا مخفي راجع به محبت ايشان وجود نداشت. ت كولسيان با جميع مقدسان بودمحب

يافتند، محبت ايشان به  ر جا كه يك ايماندار حقيقي را ميكساني را كه پيروشان بودند دوست نداشتند، بلكه در ه
طبق آن محبت ما نبايد محدود و كم باشد يا اين بايد براي ما درس باشد كه بر . آمدگرمي و آزادانه به جوش مي

دان مسيح را در هر جا كه يافت ما بايد گوسفن. فقط پيروان و دوستان و مبشرين كشور خود را محبت نمائيم
  .باني خود را بديشان ظاهر بسازيمشوند تشخيص داده و مهر مي

در  3اين آيه با آيه . باشد در ارتباط مي قبل گفته شد چگونه واضح نيست كه اين آيه با آنچه كه در كامالً 5: 1
- و همچنين مي. كنيم به سبب اميدي كه به جهت شما در آسمان گذاشته شده استما خدا را شكر مي: ارتباط است

جميع مقدسان، به سبب اميدي كه به جهت شما در آسمان گذاشته محبت شما با : نيز در ارتباط باشد 4آيه با تواند 
ايمان و محبت ايشان شكرگزاري  پولس رسول نه تنها براي. پذير استتفسير اين آيه نيز امكان. باشدشده است مي

ديگر همچنين اين  از طرف. خواهد شد يراث آينده ايشان كه يك روز از آن ايشاننمايد، بلكه همچنين براي م مي
در هر . ر كشيده شده استوينيز درست است كه ايمان به مسيح عيسي و محبت به همه مقدسين براي ما به تص

اينها همچنين در . ايمان، محبت و اميد: كندشاهد اين باشيم كه پولس سه ارث اصلي را ليست ميتوانيم  موردي مي
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شود؛ ايمان به گذشته مربوط مي«: گويد التيغوت مي. اندنيز آمده 8: 5 ؛3: 1و اول تسالونيكيان  13: 13اول قرنتيان 
  ».كندميد به آينده نگاه ميكند و ال ميمحبت در زمان حال عم

باشد، بلكه به آن چيزي اشاره دارد كه يك در اين آيه، ايمان به معني رفتار منتظرانه يا منتظر چيزي بودن نمي
در اينجا، ايمان يعني تحقق نجات ما در زماني كه به آسمان ربوده شويم و به ميراث ابدي . شخص بدان اميد دارد

آنچه . كولسيان راجع به اين اميد شنيده بودند و شايد اپفراس انجيل را بديشان موعظه كرده بود. يمخود دست بياب
انجيل در اينجا به عنوان خبر خوش حقيقي توصيف . كه ايشان شنيده بودند به عنوان خبر راستي انجيل آمده است

 ).17: 17يوحنا ( تعريف كرده است گويدشخصي حقيقت را به عنوان آنچه كه خدا راجع به چيزي مي. شده است
  .جيل حقيقت است چونكه كالم خداستان

اين آيه نبايد به مفهوم مطلق . حقيقت انجيل چنانچه به تمامي عالم وارد شده بود به كولسيان نيز رسيده بود 6: 1
تواند بدين  اين آيه مي .اندانجيل را شنيده اين آيه بدين معنا نيست كه هر زن و مردي در دنيا پيام. آن گرفته شود

تواند بدين معني باشد كه همچنين مي ).2اعمال ( اندمعنا باشد كه همه قومهاي جهان خبر خوش نجات را شنيده
ناپذيري را كه همچنين پولس داليل اجتناب. انجيل براي همه انسانهاست و بدون هيچ محدوديتي در دسترس است

آورد و نمو  شد، ميوه ميظه ميديگر قسمتهاي دنيا كه انجيل در آنجا موع و هدر كولسي. دهدوجود دارد توضيح مي
انجيل چقدر العاده اين امر عنوان شده است تا نشان دهد كه قدرت خارق ).ترجمه جديد كينگ جيمز( نمود مي
كنند و ميها پديد آمده و همگي رشد در آن واحد به همراه برگها و شاخه معموالًدر طبيعت يك ميوه . باشد مي

اي روي آن مشاهده نشود ولي انجيل چنين نيست بلكه هم ها و برگها باشد و ميوهامكان دارد درخت پر از شاخه
هاي نجات جانها را به بار يوهانجيل م. ها و برگها را به همراه داردپديد آمدن ميوه و هم نمو درخت و شاخه

  .شود مي هر و از قومي به قوم ديگر پخشو از شهر به شآورد و همچنين با بناي اين مقدسين رشد كرده  مي
هاي كولسيان از روزي كه تعليم يافتند و پيام انجيل را  اي است كه انجيل در زندگيهمان نتيجهدقيقاً اين 

وجود داشت و به عالوه، رشد روحاني در زندگي  هيك رشد عددي در كليساي كولسي. شنيدند كسب كرده بود
تا انجيل قدمهاي بزرگي در قرن اول برداشت و به اروپا، آسيا و آفريقا رسيد و هنوز . وجود داشت ايمانداران آنجا

  .رسيدن به تمامي جهان جا دارد
و زيباتر جريانات شاد آنچه كه بيشتر . و پيامش آمده است فيض خدا در اينجا به عنوان شرحي زيبا از انجيل

  !غضب خدا بودندكند، بخشش گناهان كساني است كه اليق  ميفيض خدا را خالصه العاده اين حقيقت خارق
از طريقش پيغام انجيل را شنيدند كولسيه كند كه اپفراس بود كه ايمانداران پولس رسول واضحا عنوان مي 7: 1

وسيله عبارت همخدمت عزيز ما و خادم امين مسيح براي شما پولس به . و آن را در زندگي خود تجربه كردند
تحسين كردن ديگر واعظان . هيچ تلخي يا حسادتي راجع به پولس رسول وجود نداشت. كندا تحسين مياپفراس ر

اي ديگر خادمين خداوند به عمل در حقيقت، او اولين كسي بود كه اين گونه قدرداني را بر. براي او آزاردهنده نبود
  . آورد مي
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اين فقط يك محبت . كه در روح بود شنيده بودپولس از طريق اپفراس بود كه راجع به محبت كولسيان  8: 1
 شدن روح خدا در درونساكن انساني معمولي نبود بلكه يك محبت اصيل براي خداوند و قومش كه به وسيله 

  . القدس در اين رساله شده استاي است كه به روحاين تنها اشاره. ايشان به وجود آمده بود
  . پايان رسانيد، شفاعت خود را براي مقدسين شروع نمودپولس حاال كه شكرگزاري خود را به  9: 1

او دعاي . بگوئيم كه تقاضاهاي او همواره به جهت نيازهاي مقدسين قوم خدا و مناسب با آنها بوده استما بايد 
د دي) 1: كولسيان از خدا داشته استآيد كه او چهار تقاضاي جداگانه براي در اينجا به نظر مي. دادانجام نميكلي 

  .روح شكرگزار) 4. قدرت فراوان) 3. رفتار شايسته) 2. روحاني
به وسيله  11 تا 9در آيات  مخصوصاًاين . و منظوري نداشت او در تقاضا كردن به جهت ايشان خسيس نبود

و ) 3 )10آيه (در هر عمل نيكو ) 2 ،)9آيه (در هر حكمت و فهم روحاني ) 1. نشان داده شده است »هر«كلمه 
  .)11يه آ( تمام

پولس رسول از . گزارش داد )8، 5، 4آيات (اين يعني چونكه اپفراس . باشدجهت با آيات قبلي مرتبط مياز آن 
ان ايشبرو ايمان و اميد و محبتشان شنيده بود تا به حال كولسيه اولين باري كه او از اپفراس راجع به مقدسين عزيز 

  .كرد دعا مي
او نخواست كه ايشان . مال معرفت اراده او در هر حكمت و فهم روحاني پر شونداو دعا كرد تا ايشان از كاوالً 

باشد؛ شناخت به وسيله حكمت شناخت يك طبيعت جسماني يا دنيوي نمي. با فخر كردن بر عرفان خود قانع شوند
به اين  دهد و فهمحكمت به طور تلويحي شناخت را به بهترين شكل نشان مي –آيد و فهم روحاني به دست مي

  .ده خدا در تضاد است و چه چيز نهنگرد كه چه چيز با اراامر مي
خواست كه كولسيان با آگاهي از  چرا پولس رسول مي. وجود دارد 10و  9يار مهمي بين آيات بس ارتباط 10: 1

آيا به اين دليل آيا به اين دليل بود كه ايشان به واعظين برجسته يا معلمين موثر تبديل شند؟  اراده خدا پر شوند؟
نه، رهبران فلسفه عرفاني اين كار را كردند؟ بود كه ايشان بتوانند پيروان زيادي براي خود به دست بياورند، چنانچه 

رضامندي هدف حقيقي حكمت روحاني و فهم قادر ساختن مسيحيان براي رفتار شايسته طريق خداوند به كمال 
ارضاي حس خدا اراده خود را به ما براي . موضوع هدايت داريم در اينجا ما يك درس مهم در رابطه با. است

 طلبي ما، بلكه خداوند، اراده خود را براي سازد و نه حتي به جهت غرور و جاهكنجكاويمان مكشوف نمي
  .دهيم خشنود بسازيمكه انجام مي بايست او را در همه كارهاييدهد كه ما مي زندگيهايمان به اين علت نشان مي

اگر يك كند، يعني اينكه  دآوري وجود دارد كه به ما كمك ميدر اينجا يك يا. عمل نيكو بار آوريدر در ه
گاهي اوقات . نجات بيابد شخص هنوز به وسيله اعمال نيكو نجات نيافته است، مطمئنا بايد براي انجام اعمال نيكو

اين عقيده را ايجاد نمائيم كه مسيحيان به ارزش بودن اعمال نيك در نجات جانها، ما ممكن است در تاكيد بر بي
ما همكاران «آموزيم كه  مي 10: 2ما در افسسيان ! تواند از حقيقت جلو بزندهيچ چيز نمي. اعمال نيك اعتقاد ندارند

اين سخن امين است و در «: پولس به تيطس نوشت» .ايمبراي اعمال نيكو آفريده شدهاو هستيم كه در مسيح عيسي 
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خواهم تو قدغن بليغ فرمايي تا آناني كه به خدا ايمان آورند، بكوشند كه در اعمال نيكو مواظبت مياين امور 
  .)8: 3تيطس (» مور براي انسان نيكو و مفيد استنمايند، زيرا كه اين ا

ن اي .پولس نه تنها از ايشان خواست تا در هر عمل نيكو بار آورند بلكه تا به معرفت كامل خدا نيز نمو كنند
ا خواندن كالمش براي ما در انجام اراده خدا كه ب كوشي گيرد؟ اول از همه، از طريق سختيچگونه انجام م

تر در اين قسمت برجستهاين مورد دومي ( ز تعاليم و خدمت وفادارانه به اوسپس در اطاعت ا. گردد مكشوف مي
پس خداوند را «. يابيمري از خداوند دست ميتدهيم، به دانش عميقحيني كه ما اين كار را انجام ميدر ) .است

  .)3: 6هوشع ( »بشناسيم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب نمائيم
به تكرار كلمات راجع به دانش و شناخت در باب اول توجه كنيد و خواهيد فهميد كه پيشرفت صريح و 

، ايشان نسبت به 9در آيه . دانستند را مي ايشان فيض خدا، 6در آيه . روشن در تعليمي كه به كار رفته چگونه است
شايد ما بايد بگوئيم كه اولي به . كردند، ايشان در معرفت كامل خدا نمو مي10در آيه . اراده او معرفت داشتند

آموزه شنيده شده بايد به سوي . كندنجات، دومي به مطالعه متون و سومي به خدمت و زندگي مسيحيان اشاره مي
  .عت و خدمت را در خود خواهد داشتد و اطاراستي هدايت شو

به ( زورآور شوند سوم پولس رسول اين بود كه مقدسين به اندازه توانايي جالل او به قوت تمامتقاضاي  11: 1
تواند به وسيله انرژي  ي مسيحي نميزندگ ).پر شويد، بار آوريد، نمو كنيد: چگونگي كاربرد كلمات توجه نمائيد

كند كه بنابراين پولس آرزو مي. طبيعي استزندگي مسيحي مستلزم قدرت فوق. پيش برودبه  معمول انساني
ايمانداران قدرت قيامت پسر خدا را بشناسند و عالوه بر آن آرزو دارد كه ايشان به اندازه توانايي جالل او وي را 

قدرت . به اندازه آن، بلكه بايست خارج از قدرت جالل او باشد كه چنين قدرتي مي تقاضا اين نيست. بشناسند
تجهيزاتي كه با قدرت مناسب مورد «: نويسدپيك مي. باشدجالل او نامحدود است و بطوري ميدان وسيع دعا مي

  ».گيرندجالل او در دسترس قرار مينياز هستند به سادگي به وسيله قدرت 
ل كه بتوانند رفته و معجزات ين دليخواست كه ايمانداران اين قدرت را داشته باشند؟ آيا به اچرا پولس مي

بود كه ايشان بتوانند با آن مردگان را زنده كنند، مريضان را شفا  قدر آنالعاده ظاهر سازند؟ آيا اين قدرت  خارق
اين قدرت مورد نياز فرزند خداست تا بتواند صبر . نه: دهند و ديوها را بيرون كنند؟ جواب بار ديگر اين است

در گروههاي مسيحي امروزي تاكيد اصلي ! نهايت توجه است اين مستلزم. شادماني داشته باشد كامل و تحمل را با
اي ولي معجزه. انگيز مشابه انها، شفاي مريضان و اعمال هيجانباشد مثل تكلم به زببر معجزات دعوت شده مي

كند و در  صبر، رنج را تحمل ميرزند خدا با ف: كنيم وجود داردبزرگتر از همه اينها در دوراني كه ما زندگي مي
  .گذاردرا با شكرگزاري پشت سر ميآزمايشات خدا 

توانيم  بريم چون نميما رنج مي. با شادي، حلم در ارتباط با مهرباني آمده است و در اينجا 4: 13در اول قرنتيان 
دا است و اين يعني كسب شادماني و مهرباني نسبت به ديگران مستلزم قدرت خ. از گله و شكايت فرار كنيم

تفاوت بين صبر و تحمل مثل تفاوت بين متحمل شدن بدون شكايت و متحمل شدن بدون . پيروزي يك مسيحي
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كند كه بتواند  ود را در زندگي ايمانداري كسب ميفيض خدا يكي از بزرگترين مفاهيم خ. تعريف شده استتالفي 
  .آتشين و سخت پرستش كند آزمايشاتصبورانه رنج را تحمل كند و خدا را در ميان 

چون در متن اصلي به صورت جمع آمده (شود و نه پولس اردن در اين آيه به كولسيان مربوط ميزگشكر 12: 1
تجهيز نشوند، بلكه همچنين روح شكرگزاري  كند كه ايشان فقط به وسيله قدرت قادر مطلقپولس دعا مي .)است

پدري كه آنها را اليق بهره ميراث مقدسان در نور . را فراموش نكنندنيز داشته باشند، كه هرگز قدرداني از پدر 
در حقيقت، اگر انسانهاي . ديموما به عنوان فرزندان آدم براي لذت بردن از جالل آسمان آماده نب. گردانيده است

ن تقدير آسما. تعميقي فرو خواهند رف لذتي نخواهند برد، بلكه در بدبختينجات نيافته بتوانند به آسمان هم بروند 
حتي به عنوان ايمانداران در خداوند عيسي ما هيچ مناسبتي براي آسمان . باشد بودن با شرايط آن مي رمستلزم جو

باشيم، در شخصيت خداوند عيسي تنها حقي كه ما براي حضور در جالل آسمان در خود دارا مي. در خود نداريم
  : مسيح است

   ام،من بر پايه لياقت او ايستاده
  شناسم، من هيچ جايگاه ديگري نمي

  و نه حتي جائي كه جالل در آن ساكن باشد، 
  .به جز سرزمين عمانوئيل

  (Anne Ross Cousin)ين سس كااآن ر -
آن تناسب، . كندشخصيت مناسب براي آسمان را نيز عطا مي دهد، به او فوراًخدا شخصي را نجات ميوقتي كه 

حتي يك زندگي طوالني در اطاعت و خدمت در اينجا و بر . هتر از آن درك شودتوند بهيچ چيز نمي. مسيح است
تواند شخص را براي آسمان آماده كند، بلكه در روزي كه او نجات يابد براي حضور در آسمان مينروي زمين 
سمان اگر چه ميراث ما در نور است و در آ. شودحق ما براي ورود به جالل در خون او يافت مي. آماده است

عنوان بهره ميراث خود دريافت  القدس را به ، ما ايمانداران بر روي زمين روحبرايمان كنار گذاشته شده است
  . توانيم در آنچه كه در پيش رو داريم خوش باشيم و حتي اآلن نيز از بيعانه روح لذت ببريممي بنابراين. كنيممي

ن را از قدرت ظلمت رهانيد و به ملكوت پسر محبت خدا با واجد شرايط كردن مقدسين در نور ايشا 13: 1
تواند به وسيله تجربه فرزندان اسرائيل به طور تمثيلي عنوان شود، اين مي ).11: 2اول يوحنا ( خود منتقل ساخت

. كردندخود ناله مي كردند و در آنجا زير شالقهاي اربابانآنها در مصر زندگي مي .چنانچه در خروج ثبت شده است
العاده آسماني ايشان را نجات داد و از اسارت ترسناكشان رهانيد و آنها را از طريق  به وسيله يك عمل خارقخدا 

به همين شكل ما به عنوان گناهكاران در اسارت شيطان بوديم ولي از طريق . بيابان به سرزمين موعود هدايت كرد
 –ت شيطان يكي از قدرتهاي ظلمت است ملكو. مسيح از چنگ او رها شده و حاال جزو ملكوت مسيح هستيم

تلويحي شامل گرما، خوشي عدم حضور نور در آن، در حالي كه ملكوت مسيح ملكوتي از محبت است كه به طور 
  . شود و نور مي
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وقتي كه او براي اولين بار به زمين آمد، . شودهاي مقدس به وجوه مختلفي ديده ميملكوت مسيح در نوشته
از ستمگري روميان بودند ولي  يهوديان خواستار رهايي. ظي را به قوم اسرائيل ارائه كرداللفيك ملكوت تحت

ند بر قومي سلطنت كند كه ارتباط روحاني مناسبي با او اتومسيح فقط مي. خواستند كه از گناهانشان توبه كنند نمي
از آن به بعد، خداوند . بش ساختندوقتي كه اين امر براي ايشان روشن شد، او را رد كردند و مصلو .داشته باشند

اين يعني كه ملكوت در  ).13متي ( عيسي به آسمان برگشت و ما حاال ملكوت مرموز او را بر روي زمين داريم
پادشاه ملكوت يك حاكم عادل است و بنابراين وارثان ملكوت نيز بايد عادل . باشدشكل مرئي خود ظاهر نمي

ين خواهد آمد و در زمين ملكوت خود را برپا خواهد نمود و شهر اورشليم خداوند عيسي در روز بازپس. باشند
در پايان آن زمان، مسيح همه دشمنانش را زير . پايتخت وي خواهد بود و براي هزار سال سلطنت خواهد نمود

ا ابديت پايان و ابدي خداست كه تاين ملكوت بي. كندپايش قرار داده و ملكوت خداي پدر را بر جهان استوار مي
  . ادامه خواهد داشت

پس از عنوان كردن ملكوت پسر محبت خدا، حاال نگارش يكي از پرشكوهترين متون در تمام پولس  14: 1
براي ما دشوار است كه بدانيم آيا دعاي او تمام . كندكالم خدا راجع به كار و شخصيت خداوند عيسي را آغاز مي

ها هم مهم نيست، چون حتي اگر اين آيات قدر آنولي اين . ند ادامه دارندشده است يا تا اين آياتي كه خواهيم خوا
  . دعاي خالص نيز نباشند، حتما پرستش خالص هستند

دهد، اسم او حتي يك بار هم  ي مسيح را باالتر از همه قرار ميجالب كه عيسدر اين متن «: استارز گفته است
طرف چشمگير است، ولي نبايد زياد از آن تعجب كرد، چه  اگر چه اين از يك» .شكلش عنوان نشده استدر هيچ 

: آوردميتواند تحقق واقعي اين شرح و توصيف باشد؟ اين متن سوال مريم را از باغبان به ياد ما كس ديگري مي
مسيح اسم  او از )15: 20يوحنا ( »ي تا من او را بردارم؟ااي به من بگو او را كجا گذاردهاي آقا، اگر تو او را برداشته«

  . نبرد، فقط يك شخص در ذهن مريم وجود داشت
خداوند . ايم ظاهر كردمسيح اول از همه خود را به عنوان فديه ما كه آمرزش گناهان خويش را در او يافته

 بر ما قدر آنعيسي به عنوان فديه، بر ما قيمتي نهاد؟ ارزش ما براي كاري كه او برايمان انجام داد چقدر باالست؟ او 
ايم، پس ما به چنين قيمت گزافي خريده شدهكه  آنجااز . ارزش نهاد كه حاضر شد خونش را براي رهايي ما بريزد

عنوان كرده است كه اگر ما زندگي خود را در پيش  بردن يال. خواهيم زندگي كنيمكه خودمان مي آن طورنبايد 
كنيم كه در واقع مال ما نيست كه داريم سوءاستفاده ميخواهيم با آن انجام دهيم، از آن چيزي گرفته و آنچه كه مي

  !پس ما دزد خواهيم بود
را كه ما به او به سبب اين يعني كه خدا قرضي . او نه فقط ما را فديه كرد؛ بلكه او گناهان ما را آمرزيد

ه پرداخت آن خداوند عيسي مسيح تاوان آن را بر روي صليب پرداخت؛ ديگر نيازي ب. گناهانمان داشتيم بخشيد
قرض ما پرداخت شده و خدا نه تنها گناهانمان را فراموش كرده بلكه آنها را پاك نموده است و چنانكه . باشدنمي

  ).12: 103مزمور ( مشرق از مغرب دور است؛ گناهان ما نيز از ما دور شده است
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  ).23-15: 1(جالل مسيح، سر كليسا ) پ

  : يسي را داريم كه توصيف شده استما در چهار آيه بعدي خداوند ع 15: 1
  .)18آيه (با كليسا  و ؛)3 ؛)17- 16آيات (با خلقت ) 2 ؛)15آيه (در ارتباطش با خدا ) 1

صورت حداقل دو نظريه را با خود در . خداوند در اينجا به عنوان صورت خداي ناديده وصف شده است
  . بردارد

خدا روح است و . ببينيم خدا چگونه است كهدر ساخت اق كند كه خداوند عيسي ما را، اين آيه نقل مياوالً
در آن مفهوم، خداوند . ولي در شخصيت مسيح، خدا خود را به چشماني فاني ما مرئي ساخت. ناديدني بنابراين

كلمه صورت ولي  .)9: 14يوحنا  ك.ر( هر كسي كه او را ديده، پدر را ديده است. عيسي صورت خداي ناديده است
خدا آدم را در زمين قرار داد تا به جهان، عالئق او را نمايان سازد ولي . م نمايشگر را نيز در خود داردهمچنين مفهو

اش را به جهان فرستاد تا عالئق و محبت خود را از بنابراين، خدا پسر يگانه. موريت شكست خوردأدر اين م آدم
به عنوان صورت آمده  10: 3همان كلمه در . ستدر اين مفهوم، او صورت خدا. طريق او به انسانها نمايان سازد

  . انداست، يعني در جائي كه ايمانداران به عنوان صورت مسيح بيان شده
بعضي از اين يعني چه؟ . است ريده شدهات آفموجود يعني تمامزاده تمامي آفريدگان همچنين مسيح نخست

شده است و اينكه او اولين موجودي بوده كه خدا  اند كه خداوند عيسي خودش يك آفريدهمعلمين كذبه تعليم داده
ترين مخلوقي است كه از دست خدا صادر شده و اند كه او عاليبعضي نيز حتي فراتر رفته و گفته. آفريده است

  . دهد در تضاد باشدتواند با آنچه كه كالم خدا تعليم ميولي هيچ چيز بيش از اينها نمي. آفريده شده است
در مفهوم  7: 2در لوقا . هاي كتاب مقدسي داردده حداقل سه معني متفاوت در نوشتهزاعبارت نخست

اين يعني خداوند عيسي اولين . نموداللفظي خود آمده است، در جائي كه مريم پسر نخستين خود را حمل مي تحت
ي به كار برده شده ، از طرفي ديگر در مفهومي تلويح22: 4در خروج . گرديدفرزندي بود كه از مريم متولد مي

گرفته باشد اي به عمل تولدي كه صورت در اين مفهوم هيچ اشاره ».زاده من استاسرائيل پسر من و نخست«. است
ها و اهداف خود بيان كند تا جايگاه ويژه قوم اسرائيل را در نقشهنشده است ولي خداوند از اين كلمه استفاده مي

العاده به كار رفته زاده براي يك جايگاه اصيل، منحصر به فرد و فوق ه نخستكلم 27: 89باالخره، در مزمور . كند
تر از همه پادشاهاان روي زمين زاده خويش خواهد گردانيد و او را رفيعدر آنجا خدا گفت كه داود را نخست. است

به او جايگاه ويژه  گرفت كه ولي خدا تصميم. داود عمال آخرين فرزند يسا از نظر جسماني بود. قرار خواهد داد
  . العاده و سلطنت اصيل را بدهد خارق

زاده تمامي آفريدگان؟ خداوند عيسي مسيح پسر نخستباشد؛ نمي 15: 1ته تعليمي كولسيان نكدقيقاً آيا اين 
همه ايمانداران فرزندان خدا هستند ولي خداوند عيسي از طريقي اصيل و  در يك مفهوم. يگانه و اصيل خداست

العاده و منحصر به فرد برخوردار او قبل از همه مخلوقات وجود داشته و از جايگاهي فوق. سر خداستحقيقي پ
. زاده تمامي آفريدگان هيچ ربطي به تولد او در اينجا نداردعبارت نخست. او در مقام حاكم مطلق است. بوده است
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باشد و اين به زمان او جايگاه اول را دارا مي. يعني او پسر خدا به وسيله يك ارتباط ازلي استاين امر به سادگي 
  . شود، بلكه از ازل چنين بوده استمربوط نمي

تعليم اينكه خداوند عيسي يك وجود  براي )خصوصا در ترجمه كينگ جيمز( 15از آيه  معلمين كذبه 16: 1
مقدس براي  گراها از متونرقهتوان به وسيله همين متني كه فاين اشتباه را مي. كنندآفريده شده است استفاده مي

كند كه خداوند عيسي يك موجود آفريده شده به طور قطعي عنوان مي 16آيه . كنند رد كرد اشتباهشان استفاده مي
نه فقط به  ز، كل جهان و مخلوقات،كه همه چي آموزيم در اين آيه ما مي. خودش خالق استباشد، بلكه او نمي

   .بردارندروف اضافه يك تعليم متفاوت را درهر كدام از اين ح. اي او آفريده شدندوسيله او آفريده شدند بلكه بر
در اينجا تعليم اين است كه قدرت آفرينش در وجود . خوانيم كه در او همه چيز آفريده شدمياول از همه، 

اين از او به عنوان يك . آموزيم كه همه چيز به وسيله او آفريده شدجلوتر در اين آيه مي. اومعمار بود. خود اوست
. او يك شخصيت از ذات خداست كه از طريق او عمل آفرينش ظاهر شد. گويدسخن مينماينده در آفرينش 

او همان كسي است كه همه چيز برايش آفريده شد و او هدف آفرينش . آفريده شدهمچنين، همه چيز براي او 
  . است

سيح آفريده شد، خواه آنچه در آسمان است و خواه آنچه بر پولس براي تاكيد بر اين كه همه چيز به وسيله م
- اي براي تعليم اينكه او بعضي چيزها را آفريده باشد باقي نمياين امر هيچ روزنه. دهدزمين موضوع را ادامه مي

  . او خودش همه چيز را آفريد. گذارد
. شود ني و چيزهاي ناديدني مييزهاي ديدگويد كه خلقت خداوند شامل چپولس رسول سپس ادامه داده و مي

گويد چيزهاي كلمه ديدني نياز به هيچ توضيحي ندارد، ولي بدون شك پولس رسول فهميده بود كه وقتي مي
دهد كه منظورش از چيزهاي ناديدني بنابراين، اوتوضيح مي. ناديدني، حتما كنجكاوي ما را خواهد برانگيخت

ها به موجودات هما معتقديم كه اين دور. باشد ها، رياسات و قوات ميختها، سلطنتشامل ت چيزهاي ناديدني. چيست
  .توانيم درجات اين موجودات هوشمند را تشخيص دهيماگر چه نمي. كند آسماني اشاره مي

دادند كه موجودات روحاني مختلفي از درجات مختلف بين خدا و ماده وجود پيروان فلسفه عرفاني تعليم مي
عيسي مسيح يك روح خلق  كننددر روزگار ما روحانيون ادعا مي. يكي از اين درجات است دارند و اينكه مسيح

دهند كه قبل از اينكه خداوند به اين دنيا بيايد، يك فرشته  شاهدين يهوه به ما تعليم مي. اشدبشده از كره ششم مي
او : دهدوسيله بيان اين عبارت انجام مي كند و اين كار را بهاي را رد ميپولس با قوت چنين نظريه! آفريده شده بود

  . باشدآفريدگار همه چيز از چيزهاي ديدني و ناديدني مي
او قبل «و نه  »او قبل از همه چيز است«: گويدپولس مي. همه است و در وي همه چيز قيام دارداو قبل از  17: 1

. ازلي و بدون زمان به كار رفته است زمان حال در كتاب مقدس اغلب براي توصيف اولوهيت ».از همه چيز بود
خداوند عيسي نه تنها قبل  .)58: 8يوحنا (» آنكه ابراهيم پيدا شود، من هستمقبل از «: خداوند عيسي گفت براي مثال

او . باشداين يعني كه او گرداننده حركت ابدي جهان مي. قيام داردوجود داشت بلكه در او همه چيز از هر مخلوقي 
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حتي وقتي كه او در اينجا بر روي زمين بود شخصي بود كه قوانين . كندورشيد و ماه را كنترل ميستارگان و خ
  . جهان و ترتيبات اجرام سماوي و كره زمين را در كنترل داشت

ه قلمروي روحاني نيز گسترده بلكه همچنين ب سلطنت خداوند عيسي فقط بر جهان طبيعي نيست 18: 1
در خداوند عيسي در اين دوره به عنوان بدن مسيح يا آنچه  همه ايمانداران. ا را سر استاو بدن يعني كليس. شود مي

او مورد استفاده وي قرار درست چنانچه بدن انساني براي مطرح كردن شخصيت . شود هستندكه كليسا ناميده مي
را در كليسا  )مقدم(اول  او جايگاه. گويدواژه سر از هدايت، كنترل و تلقين سخن مي. و او سر بدن است. دارد

  . اشغال كرده است
  . منشأ حيات روحاني .)14: 3مكاشفه  ك.ر( فهميمما اين را از مفهوم ابتدا در خلقت تازه مي. او ابتدا است

مواردي از قيام چنانچه كه در عهد . زاده از مردگان توضيح داده شده استاين به وسيله عنوان عبارت نخست
دهد كه خداوند يق نيز وجود داشت و در اينجا بايد مواظب باشيم كه اين آيه تعليم نميجديد هست در عهد عت

او اولين كسي بود كه با بدن جالل يافته . و ديگر هرگز نخواهد مرد عيسي اولين كسي بود كه از مردگان قيام كرد
ي كه به او اعتماد كنند نيز قيام قيام او اصيل بود و همه كسان. قيام كرد و او به عنوان سر خلقت تازه قيام كرد

  : آلفرد ميس به زيبايي گفته است. كند كه او در خلقت روحاني افضل استاين امر بيان مي. خواهند كرد
او . چون او همه چيز را خلق كرد. زاده تمامي مخلوقات استاو نخست. تواند دوم باشدمسيح در هيچ جا نمي 

بنابراين خلقت و رهايي در او . باشد اط با رهايي و خانواده آسماني ميدر ارتبزاده از ميان مردگان همچنين نخست
تا او كه در همه جا ابتدا است و در دست به دست هم دادند و اين به خاطر شخصيت و كاري بود كه او انجام داد؛ 

  . همه چيز مقدم باشد
خدا حكم كرده است كه او در همه . كليسادر خلقت و ثانيا در اوالً اوند عيسي پس از دو جنبه مقدم است؛ خد

در پي اين بودند و  )يا حتي در روزگار ما(اين چه جوابي است براي كساني كه در روزگار پولس . چيز مقدم باشد
  !وجود خلق شده و به هر حال واال كنندهستند كه اولوهيت مسيح را از او بقاپند و او را تبديل به يك 

توانيم از خود بپرسيم، آيا او در و در همه چيز مقدم است و فقط اين سوال را ميخوانيم كه اچنانچه ما مي
  زندگي من بر همه چيز مقدم است؟ 

» .اد كه تمامي پري در او ساكن شودزيرا خدا رضا بدين د«: كندرا اين طور ترجمه مي 19داربي آيه  19: 1
 )كنيدبه كلمات ايتاليك در يوناني توجه (وئي پدر كند كه گترجمه قديمي كينگ جيمز طوري مسئله را عنوان مي
معني واقعي اين است كه پري ذات الهي هميشه در مسيح . در ساكن كردن بعضي پريها در او راضي شده است

  . ساكن بوده است
 اند كه مسيح براي خدا يك خانه نيمه كاره بوده است كه لزوما با يكتعليم داده )عرفاني(بدعت گزاران فلسفي 

گفتند كه پري در او به تدريج افزايش يافته ولي ديگراني هم بودند كه فراتر رفته كه مي. زنجير به او متصل شده بود
. همه پري در مسيح ساكن است! نه، مسيح خودش پري كامل است: است و جواب پولس براي همه اينها اين است

  .دگي يك سكونت موقتكلمه ساكن در اينجا به معني سكونت دائمي است و نه به سا
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همه چيز را با  )مسيح(چون خدا بدين رضا داد كه به وسيله او : چنين در ارتباط است 20با آيه  19آيه  20: 1
به بياني ديگر، اين تنها نيكويي ذات خدا بود . ايم به خون صليب وي سالمتي را يافته چونكه.. .خود مصالحه دهد

بايست همه را با  خود ساكن گرداند ولي مسيح نيز ميسب خشنودي كه باعث شد همه چيز را در مسيح بر ح
  . خويشتن مصالحه دهد

). 21آيه (مصالحه اشخاص ) 2و ) 20 آيه( صالحه چيزهام) 1: انداين باب دو نوع مصالحه عنوان شدهدر 
  .ه ايمانداران در مسيح گذشته استمصالحه اولي آينده راكد است در حالي كه دومي براي هم

  

  اتي در باب مصالحهنك

ترميم كردن ارتباطي به شكل درست و استاندارد يا در جائي كه خصومت وجود دارد، صلح مصالحه يعني 
-كند كه خدا به مصالحه با انسان نياز داشته باشد بلكه هميشه ميكتاب مقدس در هيچ جا عنوان نمي. ايجاد كردن

و به ) 7: 8روميان ( در خصومت بر عليه خدا قرار دارد جسماني فكر. كه انسان نياز دارد با خدا مصالحه كند گويد
  . خاطر همين انسانها نياز به مصالحه با او را دارند

مقابل خدا رفتاري خصمانه در پيش گرفت او در . وقتي كه گناه به اين جهان وارد شد، انسان از خدا بيگانه شد
  . و نه خدا و بنابراين اوست كه نياز به مصالحه با خدا را دارد

  . ولي گناه بر همه خلقت تاثير گذاشت و نه فقط بر نسل بشر
اي در به هر حال، هيچ اشاره( مطمئن هستيم كه فرشتگان بخصوصي قبل از اين درگذشته گناه كرده بودند. 1

در تخت آنها در زنجيرهاي ابدي . كالم خدا نشده است كه بر طبق آن فرشتگان هرگز با خدا مصالحه يافته باشند
  .)6يهودا  ،اندظلمت به جهت قصاص يوم عظيم نگاه داشته شده

  . كندفرشتگانش را محكوم ميگويد كه خدا حماقت ، اليعازر مي18: 4در ايوب 
زيرا كه انتظار خلقت، منتظر ظهور پسران  .خلقت حيواني نيز به وسيله ورود گناه تحت تاثير قرار گرفت. 2

طيع بطالت شد، نه به اراده خود، بلكه به خاطر او كه آن را مطيع گردانيد، در اميد كه زيرا خلقت، م. باشدخدا مي
دانيم كه خود خلقت نيز از قيد فساد خالصي خواهد يافت تا در آزادي جالل فرزندان خدا شريك شود، زيرا مي

حقيقت كه حيوانات از درد، اين  ).22-19: 8روميان ( باشندتمام خلقت تا اآلن با هم در آه كشيدن و درد ذه مي
  . برند گواهي است بر اين كه حيوانات از لعنت گناه مستثني نيستندبيماري و مرگ رنج مي

گواه اين لعنت، خارها و علفهاي هرز  ).17: 3پيدايش ( زمين پس از گناه آدم به وسيله خدا لعنت شد. 3
  . باشند مي

بنابراين  ).5: 25ايوب ( باشند ستارگان در نظر خدا پاك نميحتي  گويد كهدر كتاب ايوب، بلدد به ما مي. 4
  . ظاهرا گناه بر دنياي اختري نيز تاثير گذاشته است

دانيم كه تمام مفهوم اين آيه ما نمي. گويد كه چيزهاي آسماني هم نياز به پاك شدن دارندمي 23: 9عبرانيان . 5
كه چيزهاي آسماني از طريق حضور شيطان ناپاك شده و به  كندچيست ولي شايد اين آيه اين نظريه را عنوان مي
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كنند بعضي گمان مي ).10: 12مكاشفه  ؛7، 6: 1ايوب ( يابي داشتمكان حضور خدا به عنوان مدعي برادران دست
نظريه دوم در محدوده . كنندكه اين تمن به مكان سكونت خدا اشاره دارد و ديگران به دنياي اختري اشاره مي

در هر دو مورد، همه موافق هستند كه . سمان ستارگان است كه شيطان در آنجا به خدا دسترسي داشتفضاي آ
  . تخت سلطنت خدا مطمئنا به وسيله گناه آلوده نشده است

براي انجام اين كار، او . يكي از اهداف مرگ مسيح به وجود آوردن امكان مصالحه اشخاص و چيزها با خدا بود
موثر به وسيله حل كردن مساله گناه اين به طور . داشت و خصومت با خدا را از ميان برمي نيبايست موارد دشممي

  . و راضي كردن خدا توسط او انجام گرفت
  : ، چنين نشان داده شده است1هدف مصالحه در كولسيان 

كار مصالحه اگر چه  ).21آيه ( به خداوند عيسي مسيح ايمان دارند با خدا مصالحه دارند همه كساني كه) 1
  . مسيح براي تمامي نسل بشر كافي است، ولي فقط براي اشخاصي سودمند خواهد بود كه به آن جواب مثبت دهند

سرانجام همه چيز با او مصالحه خواهند يافت، خواه چيزهايي كه در زمين هستند و خواه چيزهايي كه در ) 2
به هر . اندكند كه به وسيله گناه ناپاك شدهاني اشاره مياين به خلقت حيواني و غيرحيو ).20آيه ( باشندآسمان مي

سرنوشت شوم ايشان . ايمانيا نه حتي به فرشتگان سقوط كرده يا به انسانهاي بي. حال، اين به شيطان اشاره ندارد
  . هاي كتاب مقدس از پيش اعالن شده استدر نوشته به وضوح

سازي تفاوتهايي وجود  بين مصالحه و مطيع. خواهد يافت هنگفته شده است كه مصالحه در تمامي زمين توسع
  . دارد

بر زمين و  تا به نام عيسي هر زانويي از آنچه در آسمان و«: توضيح داده شده است 10: 2يان فيلپسازي در مطيع
ه هم» .ز چيزهاي زميني و آسماني و شريرا«: را ترجمه كرده است يا چنانچه داربي آن »زير زمين است خم شود

مجبور به زانو زدن در برابر خداوند عيسي خواهند شد ولي اين امر موجودات حتي فرشتگان سقوط كرده تماما 
توسط  20: 1كنيم چونكه كولسيان ما بر اين امر تاكيد مي. درين معنا نيست كه اينها با خدا مصالحه خواهند يافت

اسما به خود شيطان، فرشتگان اده قرار گرفته است، هاني مورد استفمعلمين كذبه براي تعليم آموزه غلط نجات ج
متن ما محدود به وسعت مصالحه است به . ايمان براي ابد با خدا مصالحه خواهند داشتسقوط كرده و انسانهاي بي

چيزهاي زيرزميني و . باشندوسيله عبارت خواه چيزهايي كه بر زمين هستند و خواه چيزهايي كه در آسمان مي
  . در اين محدوده نجات و مصالحه جايي ندارند چيزهاي شرير

آنها قبل از . ه انجام رسيده استسازد كه مصالحه ايشان يك حقيقت بپولس به كولسيان خاطر نشان مي 21: 1
بودند و چون اعمال بدي به جا  بودند و دشمن اومي ير گرايش خود، امتهاي گناهكاري بودند و از خدا بيگانهتغي
نظيرش، ابتكار  فيض بيكردند و خداوند عيسي مسيح با يدانه نياز به مصالحه را در خود احساس ميآوردند ناام مي

  . عمل را در اين ضميمه در دست گرفت
اين امر به وسيله زندگي او نبود بلكه به . او همه چيز را در بدن بشري خود به وسيله موت مصالحه داد 22: 1

سادگي يعني كه خداوند عيسي، مصالحه را به وسيله مردن بر روي  عبارت بدن بشري خود به .وسيله مرگش
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يروان فلسفه عرفاني ادعا نه به عنوان يك وجود روحاني، چنانكه پ( صليب در يك بدن واقعي بشري به عمل آورد
فلسفه عقيده . كندرا بررسي كنيد كه تجسم مسيح را براي امر نجات ضروري عنوان مي 16-14: 2عبرانيان  .)كنندمي

  . كندعرفاني اين را رد مي
مالمت حاضر سازد،  عيب و بيدر حضور خود مقدس و بي العاده اين مصالحه در كلمات، تا شما رانتيجه فوق
خود آزاد شوند و به قلمروي دين، توانند از زندگي بد گذشته گناهكاران بي! چه فيض عجيبي. بيان شده است

  !بركات وارد گردند
كند و يك است، براي ما فكر مييابيم كه به ما نزددر مسيح، ما خدايي را مي«: گويدمي (C. R. Erdman)اردمان 

  ».دهد سوزاند و ما را نجات ميو دل مي شنود مي
تاثير كامل مصالحه مسيح در ارتباط با قومش در روز بازپسين ديده خواهد شد، وقتي كه ما در حضور خداي 

هيچ لك يا چين و چروكي بر ما نباشد و ما به عنوان پرستندگان وي در حضورش پدر بدون گناه حاضر شويم و 
  ).5مكاشفه ( حاضر شويم و با خوشحالي مسيح تنها شايسته پرستش را خواهيم ديد

كند كه ادامه داشتن نجات ما به ادامه داشتن رسول يكي از متون شرطي خود را اضافه ميحاال پولس  23: 1
 29، 28: 10تواند با قسمتهاي ديگر كالم خدا مانند يوحنا اگر چنين است، چگونه اين آيه مي. دايمانمان بستگي دار

كه در چنين قسمتهايي اظهار شده است كه هيچ كدام از گوسفندان مسيح هرگز هالك  آنجااز . تطبيق پيدا كند
  . نخواهند شد

ابدي ايماندار حقيقت مباركي است كه واضحا در پاسخ به اين پرسش ما دوست داريم از آغاز بگوئيم كه امنيت 
دهند مقدس نيز چنانكه در اين آيه آمده است تعليم ميهاي به هر حال، نوشته. در صفحات عهد جديد آمده است

تا به آخر با وفاداري به پيش  از خدا مولود شده استواقعاً كه ايمان هميشه يك كيفيت پايدار دارد و كسي كه 
- البته هميشه خطر لغزش خوردن وجود دارد، ولي يك مسيحي فقط مي. دليل واقعي بودن است تداوم يك. رود مي

  . كند او ايمانش را انكار نمي ).16: 24امثال ( افتد تا دوباره برخيزد
چون اين متون سعي دارند كه . آيدبه نظر با بسياري از اين متون شرطي در كالم خدا جور در ميروح خدا 

خواهيم چيزي ما نمي. آورده به اسم مسيح معترف هستند و واقعيت اعترافشان را به چالش در ميهمه كساني را ك
اين اگرها در كتب مقدس براي مسيحيان «: چنانچه شخصي گفته است. بگوئيم كه لبه تيز اين پيغامها را كُند كند

بر اين آيات چنين تفسيري را  (Pridham)پريدهام  ».سالمتي جان خود را امتحان كنند باشد تامعترف در جهان مي
  : دهدارائه مي

باشد كه به وسيله هشدار مييابد كه عادت روح همواره همراه با فيض خواننده در خواندن با دقت كالم، درمي
هشدارهايي كه در گوشهاي  ...اندباشد كه در ايمان به طور ظاهري ايستادهبه طور تلويحي بيانگر هالكت كساني مي

و براي كساني كه در ايمان هستند تشويق و  ...باشندكنند مزاحم ميي كه رياكارانه ادعاي مسيحي بودن ميكسان
فلسفه عرفاني اصوال در ذهن پولس بودند، در هنگامي كه او اصرار داشت كولسيان از شك، پيروان بي. تعليم است
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يد در ايمان ادامه دهند كه از اپفراس آموخته بودند و ايشان با. اند جنبش نخورنداميد انجيلي كه در آن تعليم يافته
  . آن بنياد نهاده و قايم بمانند

انجيل به سوي . گويد تمامي خلقت موعظه شده است سخن ميمجددا پولس از انجيل به عنوان پيامي كه به 
اين بحث را  پولس. اللفظي به تمامي مخلوقات نرسيده است عناي تحتهمه خلقت بيرون رفته ولي هنوز به م

ديد او در اين امر اين گواه را مي. باشدمي كرد كه انجيل جهان شمول است و اين انجيل اصيل و شهادتيمطرح مي
اين آيه بدين معنا نيست كه همه اشخاص در دنيا در يك . باشدكه انجيل مورد نياز همه نسل بشر در هم جا مي

همچنين انجيل، به . تحقق يافته نيست، بلكه يك فرآيند پيش روندهاين يك حقيقت . شنوندزمان پيام انجيل را مي
پولس از خودش به عنوان يك خادم سخن . ايتمامي دنياي كتاب مقدس رسيده بود كه اين يعني دنياي مديترانه

اين به معني يك خدمت بسيار ساده و نه يك . گويد، يعني يك واژه التين كه به سادگي يعني يك خدمتگزارمي
  . باشدمت ملوكانه در دفتر كار ميخد

  )29-24: 1( خدمات پولس )ت

اوال، اين آيات فضائي مملو از رنج را در . كندرا توصيف مي شش آيه آخر باب اول خدمت پولس 24: 1
به عنوان . تواند بگويد كه از زحماتش در راه مقدسين شاد استنويسد ميپولس كه از زندان نامه را مي. بردارند
يك بركت  )پولس(اين براي او . ادم، خداوند عيسي مسيح جفاها و زحمات و بارهاي اين دنيا را متحمل شديك خ

  منظور پولس از اين گفته چه بود؟ . بركت به كمال رساندن نقصهاي زحمات مسيح در بدن خود. بود
رنجها يك بار و براي هميشه اين . تواند به رنجهاي كفاره مسيح بر روي صليب اشاره داشته باشداوال، اين نمي

ولي معنايي در اين قسمت وجود دارد كه بر . تواند در آنها سهيم شوندبه انجام رسيدند و هيچ انساني هرگز نمي
شائول طرسوسي در راه دمشق بود ندائي از آسمان به او وقتي كه . كشدطبق آن خداوند عيسي هنوز هم رنج مي

جفا  او فقط به مسيحياند؛ رسانشائول آگاهانه به خداوند جفا نمي »كني؟ا ميل شائول، چرا بر من جفشائو«: گفت
سر در . به هر حال او آموخت كه جفا رساندن به ايمانداران يعني جفا رساندن به نجات دهنده ايشان. رساند مي

  . كند كه بدنش بر روي زمين در حال رنج كشيدن استآسمان احساس مي
شوند تمامي رنجهايي كه مسيحيان به جهت خداوند خود عيسي مسيح متحمل مي بنابراين، پولس رسول به

  . باشداين رنجها شامل رنج كشيدن به جهت عدالت او و انجيل و خود وي مي. كنداشاره مي
بلكه همچنين برخي از رنجهايي كه نجات دهنده وقتي . كندولي مصيبتهاي مسيح فقط به رنجهاي او اشاره نمي

  . كنند شد را نيز عنوان ميبود متحمل ميروي زمين 
رنجهاي انسانهاي . شد به خاطر بدن مسيح، كليسا بودبر بدن خويش متحمل ميمصائبي كه پولس رسول 

ي اين از رنجهاي ول. ايشان تا به ابد در عذاب جهنم خواهند بود. نجات نيافته در يك مفهموم بيان شده است
ايشان براي مسيح رنج ببرند، مسيح در همان مسيري كه ايشان هستند به گويد چون وقتي  مسيحيان سخن نمي
  . كشدجهت ايشان رنج مي
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را تكرار  حاال آن. مورد استفاده قرار داد 23پولس اين عبارت را در پايان آيه . امكه من خادم آن گشته 25: 1
  . كندمي

اوال، : پولس رسول يك خدمت دو جانبه داشت. در بين هر دو مورد استفاده، تفاوتهائي وجود داردبه هر حال، 
آيه ( العاده كليسا را موعظه كند ، او فرستاده شده بود تا سر فوقو دوما) 23آيه (او مامور بود تا انجيل را موعظه كند 

ما به سادگي انتظار نداريم كه . يك درس واقعي در اين قسمت براي هر خادم حقيقي مسيح وجود دارد ).25
به سوي مسيح به وسيله انجيل هدايت شوند، بلكه ما انتظار داريم كه با بشارت مستقيم در كليساهاي محلي انسانها 

. يابند ير گرايش مياست تغي انجيل و كليسا مسيح جذب شده و به ايمان مقدس كه شامل حقيقتمردم به سوي 
ر جائي كه بتوانند به خوبي قوت گرفته خواست كه فرزندانش از ايستاگهاي مستقيم تغذيه شوند يعني دخداوند مي
  . و رشد كنند

خدمت دو ) 3مصالحه دو جانبه مسيح و ) 2. برتري دو جانبه مسيح) 1: ما اينها را ديديم 1بنابراين در كولسيان 
او دارد به خدمتش راجع به  ».امكه من خادم آن گشته«: گويدزماني كه پولس مي 25در اينجا در آيه . جانبه پولس

برحسب نظارت خدا، كه من براي شما : شوداين به وسيله عبارت روبرو روشن مي. گويدليسا و انجيل سخن ميك
پولس در اين مفهوم كه حقيقت بزرگ كليسا به . كند ست كه براي دارايي ديگران فكر ميمباشر كسي ا. سپرده شد

ولي او انتخاب شده بود . مكشوف نشده استاگر چه سر بدن مسيح فقط به او . او سپرده شده بود، يك مباشر بود
تا در ارتباطش با مسيح و تقديرش و اميد و سرنوشت خود و بسياري ديگران حقايق مربوط به زندگيش اين 

  . حقيقت با ارزش را براي امتها موعظه كند و فرماني را كه خدا به پولس و ديگر رسوالن داده بود به اجرا در آورد
. كندبه من براي شما سپرده شد او دارد به كولسيان به عنوان يك امت ايماندار فكر مي گويد،وقتي كه او مي

در حالي كه پولس با ماموريتي مشابه نزد امتها فرستاده . پطرس رسول فرستاده شده بود تا به قوم يهود موعظه كند
از اين عبارت دقيقاً پولس . باشدمي يكي از دشوارترين عبارات در اين باب، كالم خدا را به كمال برسانم. شده بود

دانيم كه منظور او اين نبود كه به وسيله اضافه كردن آخرين كتاب، كالم خدا را به ما مياوالً منظورش چه بود؟ 
دانيم، كتاب مكاشفه، به وسيله يوحنا نوشته شد و آخرين كتابي بود كه به عهد كه ما مي آنجاتا . رسانداتمام مي

  پس در چه مفهومي پولس كالم خدا را محقق ساخت و يا به كمال رساند؟ . دجديد اضافه ش
بنابراين، پولس مشورت خدا را . تواند به معني كامل اعالم كردن و شناساندن باشداوال، به كمال رساندن مي

حقيقت بزرگ سر . كنيم كه او آموزه كالم خدا را به كمال رساند ميدوما، اين نظريه را پيشنهاد . اعالن كرده بود
در طريقي بسيار واقعي، اين آموزه چرخه موضوعات عهد جديد را كامل . اشكال سنگ بناي مكاشفه عهد جديد

ي هااند ولي شامل اسرار ايماني كه در آموزههاي پولس نوشته شده گر چه كتابهاي ديگر بعد از آموزها. كندمي
هيچ . سازدمكاشفه راجع به سر كليسا، كالم خدا را پر مي در مفهوم واقعي،. شود پولس رسول وجود دارند نمي

  . اي را در همان مفهوم عنوان كندچيزي كه بعدا اضافه شده باشد نبود كه حقيقت تازه
اسما، سري كه از . آن به كمال رساندن كالم خدا توسط پولس در اين آيه تحت عنوان سر آمده است 26: 1

در عهد جديد، سر حقيقي است كه . الحال به مقدسان او مكشوف گرديدبود، ليكن دهرها و قرنها مخفي داشته شده
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اين . مكشوف نشده بود، ولي حاال به پسران انسان از طريق رسوالن و انبياء عهد جديد مكشوف گرديده است قبالً
آن را شناسانيده تواند به وسيله هوش خود بدان برسد، ولي خدا با فيض خود حقيقتي است كه انسان هرگز نمي

دهد، حقيقت كليسا در دوران عهد عتيق شناخته اين آيه يكي از آيات بسيار عهد جديد است كه تعليم مي. است
بنابراين، اشتباه  ).27-25: 16؛ روميان 13-2: 3افسسيان ( اين سر از دهرها و قرنها مخفي داشته شده بود. شده نبود

كليسا در روز پنطيكاست . ز آدم يا ابراهيم شروع شده است سخن بگوئيماست كه از كليسا به عنوان چيزي كه ا
. باشد جديد همان اسرائيل عهد عتيق نمي كليسا در عهد. آغاز شد و حقيقت كليسا به وسيله رسوالن مكشوف شد

  . هرگز وجود نداشت قبالًكليسا چيزي است كه 
گناهان يان شروع شد، كه او با اين كار بقيه قومها را در اسرائيل با دعوت خدا از ابراهيم براي خروج از اوركلدان

كليسا برعكس . او از ذريت ابراهيم قومي ساخت كه از ديگر قومها جدا و مستقل بود. پرستيهايشان واگذاردو بت
ك اسرائيل شكل گرفته است و در واقع اتحادي است از ايمانداراني كه از همه نسلها و نژادها و مليتهايي كه در ي

ادامه اسرائيل نيست  اين كه كليسا. انداند و از لحاظ اخالقي و روحاني از بقيه جهان جدا شدهبدن جمع شده
از آن استفاده  11همانند مثل درخت زيتوني كه پولس در روميان . تواند بسياري از جاهاي عهد جديد ديده شود مي

است اگر چه يك يهودي كه به مسيح ايمان بياورد كرد تا نشان دهد كه قوم اسرائيل هويت خود را حفظ كرده 
  ).11، 10: 3كولسيان ( گرددبخشي از كليسا مي

  : تواند چنين خالصه شودحقيقت اين سر مي 27: 1
جالل مسيح سهيم همه ايمانداران حقيقي اعضاي بدن هستند و در ابديت در . كليسا بدن مسيح است. 1

  . گردند مي
  . كندت و حيات و خوراك و مسير آن را محيا ميخداوند عيسي سر بدن اس. 2
  . يهوديان هيچ برتري در ورود به كليسا ندارند؛ امتها نيز هيچگونه ضعفي در اين مورد ندارند. 3

افسسيان ( دهندگردند و يك انسان تازه را شكل ميهم يهوديان و هم امتها از طريق ايمان اعضاي بدن مي
توبه ولي اينكه آن امتهاي . وانند نجات بيايند و اين يك حقيقت مخفي در عهد عتيق نبودتآن امتها مي ).6: 3 ؛15: 2

توانند اعضاي پيرو بدن مسيح شوند و در جاللش سهيم گردند و با او سلطنت كنند حقيقتي  مي كرده و ايمان آورده
آن تاكيد كرد اين است كه بر  27صورت خاص اين سر كه پولس در آيه . هرگز شناخته شده نبود قبالًبود كه 

اين راجع به كولسيان . اللمسيح در شما و اميد ج. خداوند عيسي اراده دارد كه امتها را در قلب خود جاي دهد
اينكه او بايد در قلب فرزندان ابراهيم ساكن شوند، «: گويد مي (F. B. Meyer)ير ام. گويد كه از امتها بودند سخن مي

يهودي اي در آسمان براي يك غيرنامه بود ولي اينكه او بايد خانهه شده از طريق نسبالعاده پنداشتيك عمل فوق
كه امتها بايد « همان چيزي است كه در اين سر مكشوف گرديده استدقيقاً و اين » .آماده كند باورنكردني بود

 براي تاكيد بر .)6: 3سيان افس(» مسيح از طريق انجيل سهيم گردند هاياو گردند و يك بدن شده و در وعدهميراث 
او كلمات را يكي  .»دولت جالل اين سر«بلكه  »جالل اين سر«يا » اين سر«اهميت اين حقيقت، پولس نگفت كه 
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كند باشد و توجه ايشان را جلب ميپس از ديگري انباشت تا خوانندگان را با اين حقيقت كه بسيار پرجالل مي
  . تحت تاثير قرار دهد

  . مسكن ساكن در ايماندار، اميد جالل اوست. ا و اميد جالل استدر شم مسيح
اين حقيقت كه او در ما ساكن است ما را از اين كه . ما اسمي ديگر جز خود نجات دهنده را در آسمان نداريم

  . سازداآلن در آسمان هستيم مطمئن مي
 ).27آيه ( خداوند عيسي مسيح اشاره داردبه  البته او. نمائيم چشمگير استعبارت و ما او را اعالن مي 28: 1

كرد، بلكه او وقتش را براي سياست و يا فلسفه تلف نمي. كند گويد كه او يك شخص را اعالن مييپولس دارد م
  . چون فهميده بود كه مسيحيت، مسيح است. ساختوقتش را بر خود خداوند عيسي متمركز مي

دهيم تا هر كس را كامل در  ر كس را به هر حكمت تعليم ميو ه كنيمهر شخص را تنبيه مي ي كهحالتدر 
او يك خادم . يابيمدر اينجا ما ديد بيشتري نسبت به خدمت پولس رسول محبوب مي. مسيح عيسي حاضر سازيم

داد كه غضب وحشتناك آينده خواهد آمد و مقدسين را شخص به شخص بود، يعني او به نجات يافتگان هشدار مي
  . تا حقايق عظيم ايمان مسيحي را دريافت كنند دادتعليم مي

او يك احساس مسئوليت واقعي در قبال كساني كه به نزد نجات . كنيمسپس ما تاكيد بر ادامه كار را مشاهده مي
خواست تا هر كس را كامل در مسيح  او مي. شدن نجات جانها راضي نمياو فقط از ديد. دهنده آورده بود داشت

قربانيها . كشدكند به تصوير ميپولس خودش را به عنوان يك كاهن كهبه خدا قرباني تقديم مي. عيسي حاضر سازد
نمود؟ آيا ايشان ضعيف بودند يا در  يطي ايشان را به خداوند تقديم مياو در چه شرا. در اينجا مردان و زنان هستند

خواست كه ايشان در او مي. رشد باشندخواست كه ايشان مسيحيان بالغ، كامل و در حال مسيح طفل؟ نه، او مي
  شويم؟كنيم متحمل بار ميآيا ما نيز همانند او براي كساني كه به سوي مسيح هدايت مي. حقيقت ريشه دوانند

و او فهميده بود كه او هيچ . كشيدند پولس رسول و ديگر رسوالن زحمت ميبراساس اين هدف بود كه  29: 1
ديد كرد زحمت ميمل ميعمل او كه در وي به قوت ع به حسبنجام دهد، بلكه تواند اكاري به قوت خويش نمي

به بياني ديگر، او فهميده بود كه فقط اگر به وسيله قوت خدا تجهيز شود قادر خواهد بود همه . كشيد و محنت مي
مكاني به مكان  كند آگاه بود، به طوري كه ازاو به اين حقيقت كه خداوند در او به قوت عمل مي. را خدمت كند

ترجمه به طور خاص در  29و  28آيات . نمودنمود و مقدسين خدا را تغذيه ميديگر رفته و كليساها تاسيس مي
آموزيم، تا همه را دهيم و ميكنيم، هر كس را با كمال حكمت پند ميما او را وعظ مي«: كندفيليچس به ما كمك مي
-كشم و با نيروي او كه در من نيرومندانه عمل مي ه من زحمت مياز اين روست ك. ازيمكامل در مسيح حاضر س

  ».كند، به مجاهده مشغولم
  ).23- 1: 2( گرائي، عرفاني و اصول رياضتشايستگي پولس در ضديت با خطرهاي فلسفي، شريعت. ث

ه به وسيله در آنجا پولس رسول كوشيده بود ك. دو آيه آخر باب اول دارداين آيه رابطه خيلي نزديكي با  1: 2
در اينجا سعي او از طبيعت متفاوتي برخوردار . تعليم و موعظه همه مسيحيان را كامل در حضور مسيح حاضر سازد

و اين اجتهاد در دعا به جهت كساني است كه او هرگز مالقات نكرده . گويدحاال او از اجتهاد در دعا سخن مي. بود
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بود براي ايشان و همچنين همسايگان آنها در الئودكيه در دعا جد و از روزي كه او راجع به كولسيان شنيده . است
براي  1آيه  .)19-14: 3مكاشفه ك .ر( او هيچكدام از ايشان را هرگز مالقات نكرده بود ي كهجهد كرده بود، در حال

دهد عليم مياين آيه ت. اند تسلي دهنده است بركت نيافتهاند و از آن كساني كه هرگز در يك خدمت عمومي نبوده
توانيم به خداوند در  ما مي. دم انجام دهيم محدود شويمتوانيم در حضور مركه ما نياز داريم به وسيله آنچه كه مي

قبال در جمع خدمت كنيم، تاثير ما بيشتر به وفاداريمان در واقعاً اگر ما  .ها و اتاقهايمان خدمت كنيمخانهخلوت 
  . كند خدا بستگي پيدا مي

تا دلهاي ايشان : اولين قسمت اين آيه اين است. در اين آيه داده شده استون دقيق دعاي پولس مضم 2: 2
بنابراين، تسلي در اينجا يعني تاييد شده يا تجهيز . كولسيان در خطر تعليم پيروان فلسفه عرفاني بودند. تسلي يابد

  . شده
م يكي گردند و در برابر دشمنان متحد دومين قسمت دعا اين است كه ايشان در محبت پيوند شوند و با ه

تواند بديشان حقايق ايمان مسيحي را همچنين اگر دلهاي ايشان در محبت به مسيح گرم باشد، او مي. بايستند
هاي كتاب مقدس است كه خداوند اسرار خود را به كساني كه به او اين يك اصل مشهور در نوشته. مكشوف بسازد

اينكه خود براي مثال، يوحنا رسولي بود كه بر شانه عيسي تكيه ميزد و اين امر با . سازدنزديك هستند مكشوف مي
  . او كسي بود كه مكاشفه بزرگ خداوند عيسي مسيح به وي داده شده منطبق است

هر چقدر كه بيشتر . پولس پس از آن دعا كرد كه ايشان به دولت تعيين فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند
هر چقدر بيشتر مسيحان در . شوند بيشتر نسبت به حقايق آن مجاب مي م ايمان مسيحي نائل گردند،ايشان به فه

  . ايمان وفادار بمانند، خطر هدايت شدنشان به وسيله معلمن كذبه روزگار كمتر خواهد بود
  :ار در عهد جديد به كار رفته استكلمه تعيين سه ب

  ).22: 10عبرانيان ( و برخورداريمما بر كالم خدا و شهادت ا: تعيين ايمان) 1
  ).2: 2كولسيان ( دانيم و مطمئن هستيمما مي: تعيين فهم تمام) 2
  ).11: 6عبرانيان ( ورزيمما بر اعتمادي كه داريم اصرار مي: تعيين كامل اميد) 3

پدر و  تا به دولت تعيين تمام و به معرفت سر خداي: شود نقطه اوج دعاي پولس در اين كلمات يافت مي
  . مسيح برسند

مسيح : كند دارد به حقيقت كليسا اشاره ميهنگامي كه پولس گفت سر خدا و مسيح منظورش چه بود؟ او هنوز 
ولي صورت ويژه سري كه او در ذهن داشت، سر بودن . باشندسر بدن است و همه ايمانداران اعضاي بدن مي

دانست كه اگر ايشان بفهمند كه سر ايشان چقدر او مي. بداننداو مشتاق بود كه مقدسين اين حقيقت را . مسيح است
توانند ها و مكاتب و فرهنگهاي شرير نميشوند و ديگر فرقهرفيع است، به وسيله پيروان فلسفه عرفاني غرق نمي

  . براي ايشان تهديدي باشند
او . ضروري استفاده كنندكه مقدسين از مسيح براي به كار بردن منابع او در هر موقعيت  خواستپولس مي

آنچه كه در قوم «: به زيبايي بيان كرده است (Alfred Mace)كه ايشان مسيح را ببينند چنانچه آلفرد ميس  خواست مي
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بنابراين نيازي نبود كه او براي » .ناپذير و قياس نشدني بود پايان او بود، از منشأ همه صفات الهي و اليتناهي و
خدا اراده نمود تا بشناساند كه چيست دولت جالل اين سر در ميان امتها كه آن مسيح . دچيزي به بيرون متوسل شو

حقيقت اين امر در قدرت است و پادزهري بود براي غرور الئودكيان  ).27: 1كولسيان ( در ايشان و اميد جالل است
  . و مذهب سنتي و هرگونه مذهب جعلي يا مخالف با ايمان مسيحي

البته، پيروان فلسفه عرفاني به هر چيزي كه از متون . مي خزاين حكمت و علم مخفي استدر مسيح تما 3: 2
ه آنچه در مسيح و مسيحيت يافت حكمت ايشان چيزي بود كه ب. كردندفهميدند فخر ميمكاشفه آسماني مي

مسيح كه سر  و علم درگويد كه تمامي خزاين حكمت ولي در اينجا پولس دارد مي. شوند اضافه كرده بودند مي
. هاي مقدس بروندبنابراين براي ايمانداران نيازي نيست كه به دنبال چيزهايي فراي نوشته. باشد ايت مخفي مي

ايمانان مخفي داشته شده است و ايماندار نياز دارد تا صميمانه بدانها وارد شده و آنها را خزاين در مسيح از بي
  . بشناسد

پايانش و سالمتي  به وسيله وسعت دولت جالل بي. اردمركز و منشأ وجود د مسيح در ايماندار به عنوان سر،
باشد و به وسيله همه نظير اولوهيت اليتناهي خود و به وسيله همه چيزهائي كه لزوما به عنوان خدا دارا ميبي

ارتش  كارهايي كه در خلقت و نجات به انجام رسانيد و به وسيله شخصيت، اخالق و جاللش، در برابر همه
  . كندآرايي ميمتوسطان و ديگران كه بر ضد او هستند صفمرعيان، نويسندگان، 

او تجسم حقيقت و . شودتمامي عام در مسيح يافت مي. شودايد مطلب يافت ميبيش از آنچه كه به نظر مي
در تضاد نبوده هيچ حقيقتي تا به حال با اين موضوع » .من راه و راستي و حيات هستم«: او گفت. راستي است

علم يعني فهميدن حقيقت در حالي كه . تفاوت بين علم و حكمت اغلب چنين توضيح داده شده است. است
  . باشدحكمت توانايي به كار بستن آنچه كه آموخته شده است مي

چون همه حكمت و علم در مسيح است، مسيحيان نبايد به وسيله سخنان دآلويز بدعتگرايان كذبه اعقال  4: 2
. اي براي جلب پيروانش باشدهاي هوشيارانهحل ه باشد، پس بايد در پي يافتن راهاگر يك انسان راستي نداشت. شوند
ايشان از روي احتماالت بحثي را مطرح كرده و . دهندهمان كاري است كه اغلب بدعتگزاران انجام ميدقيقاً اين 

طرفي ديگر، اگر انساني كالم راست خدا را موعظه كند،  از. سازنديك نظام تعليمي بر استنباطهاي شخصي خود مي
  . پس نيازي به چنين چيزهايي مثل علم فصاحت بيان يا بحثهاي هوشيارانه ندارد

  . شود و مثل يك شير از خودش دفاع خواهد كردحقيقت در خودش به بهترين شكل بحث مي
او خود . كولسيان بودو خطرهاي مشكالت  دهد كه پولس رسول چقدر صميمانه مواظباين آيه نشان مي 5: 2

دو . هنگام بازرسي جماعت در رژه حضور داشته و مراقب استرا به عنوان يك افسر ارتش به تصوير كشيد كه در 
باشد اولي توصيف كننده نظم آرايشي يك دسته از سربازان مي. باشندكلمه نظم و استقامت، اصطالحات نظامي مي

- پولس از اين كه مي. كشداند را به تصوير ميخاصي را كه آنها به وسيله آن آرايش گرفتهدر حالي كه دومي جناح 

   ).ديد و نه در جسمدر روح مي( شداند شاد ميديد كولسيان چگونه در راستي كالم خدا ايستاده
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 پس. ادامه دهندكند كه در همان مسيري كه شروع كردند يعني به وسيله ايمان حاال او ايشان را تشويق مي 6: 2
به بياني . او در اينجا بر واژه خداوند تاكيد دارد. چنانكه مسيح عيسي، خداوند را پذيرفتيد، در وي رفتار نمائيد

او نه فقط براي نجات كافي بود، بلكه براي كل زندگي . ديگر، ايشان دريافته بودند كه در او شايستگي كامل دارند
ايشان نبايد به وسيله تعاليم انسانها . ورزد كه اولوهيت مسيح را بشناسندر ميحاال پولس به مقدسين اصرا. مسيحي

كلمه رفتار يكي از آن كلماتي است كه غالبا براي زندگي . شنوندولي به هر حال صداي آنها را مي آواره گردند
ولي در يك جا  توانيد حركت كنيد شما نمي. گويداين كلمه از عمل و حركت سخن مي. رودمسيحي به كار مي

  . رويم يا به عقببه همين شكل نيز در زندگي مسيحي است؛ ما يا به جلو مي. ساكن بمانيد
عبارت ريشه . كند و سپس از يك اصطالح معمارياز يك اصطالح كشاورزي استفاده مياوالً  پولس 7: 2

امر چنين است كه گوئي خداوند عيسي اين . كندآنها به وقوع پيوسته اشاره مي توبهدوانيدن به آنچه كه در زمان 
اين امر همچنين بر . داردهاي ما در اوست و ريشه همه خوراك خود را از او دريافت ميمسيح خاك است و ريشه

ورزد كه اگر چنين باشد در هنگام وزش بادهاي مخالف ما هرگز جنبش هاي عميق تاكيد ميلزوم داشتن ريشه
  ).21، 20، 5: 13متي ( نخواهيم خورد

در اينجا خداوند عيسي به عنوان پايه و . در او بنا شده. رودسپس پولس به سراغ يك عبارت ساختماني مي
ما يك بار براي  ).49- 47: 6لوقا ( اساس ساختمان مطرح شده است و ما بايد به عنوان سنگهاي زنده در او بنا شويم

  . هستيم در حال بنا شدندائماً دوانيم ولي در او ريشه ميهميشه 
تواند همچنين مسلم معني بدهد و تعليم در اينجا اين است كه اين راسخ ميكلمه . ايدو در ايمان راسخ گشته

 كولسيان به وسيله اپفراس اصول اساس. روندي است كه از طريق زندگي مسيحي به طور مداوم در جريان است
كردند اين حقايق با ارزش سيحي بودن خود حركت ميچنانچه كه ايشان در مسير م. مسيحيت را تعليم گرفته بودند

دهد كه شكست اين روند نشان مي 9: 1برعكس، دوم پطرس . شددر قلبها و زندگيهاي ايشان كار كرده و ثابت مي
گيري پولس از تشريح خود اين نتيجه. آيدبه وسيله شك در خوشي و بركت انجيل به وجود مي در زندگي روحاني

خواست كه مسيحيان اشخاص سرد و  او نمي. ن شكرگزاري بسيار نمايندآورد كه ايشان بايد در آرا به عمل مي
العاده انجيل باشد تا در جواب پرستش و شكرگزاري را خواهد تا قلبهايشان فوقشريعتي باشند، بلكه ميخشك 

  . م معلمين كذبه بودالعاده بر ضد سموشكرگزاري براي بركات مسيحيت پادزهري فوق. نثار خداوند كنند
در او ريشه گيريد و بنا شويد، و همانگونه كه «: چنين ترجمه كرده استرا  7آيه  (Arthur Way)ور وي آرت

  ».ر شده، لبريز از شكرگزاري باشيدتعليم يافتيد، در ايمان استوا
كرد يعني  ا تهديد مييمانداران دره ليكوس رحاال پولس آماده است تا مستقيما به اشتباهات واضحي كه ا 8: 2

تعاليم . باخبر باشيد كه كسي شما را نربايد به فلسفه و مكر باطل. جائي كه كولس در آن واقع شده بود اشاره كند
. غلط در پي ربودن انسانها به آنچه كه هيچ ارزش نداشت بودند، ولي هيچ چيز اساسي در اين محل وجود نداشت

اين امر خودش بد نيست، بلكه وقتي انسان در پي حكمت . »به حكمتعشق «اللفظي يعني فلسفه به طور تحت
اين كلمه براي توضيح سعي انسان در يافتن فهم و در اينجا . شود رود خطرناك مياوند عيسي مسيح ميجدا از خد
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ت اين شرير اس ).14: 2اول قرنتيان ( باشد كه فقط به وسيله مكاشفه آسماني قابل درك هستنددرك چيزهايي مي
اين امر . گيردار ميشود و نه خدا و مخلوق به جاي خالق در آن مورد ستايش قرچون باعث جالل انسان مي

  . كنند تعقل اعتقاد داشته و بدان فخر ميباشد كه به دانش از راه هاي امروزه مي مختص ليبرال
حقيقتا هيچ . كنندموز فخر ميكند كه به بيان حقايق مرارزش كساني اشاره ميمكر باطل به تعاليم غلط و بي

ولي آن تعاليم با ايجاد حس كنجكاوي مردم، اشخاصي را به پيروي آنها فرا . چيزي در تعاليم آنها سودمند نيست
  . شودهمچنين بطالت ايشان به وسيله تبديل شدنشان به اعضاي اندك برگزيده معلوم مي. خواندمي

كند بر حسب تقليد مردم و بر حسب اصول دنيوي نه بر فلسفه و مكر باطل كه پولس در اينجا بدان حمله مي
كه به وسيله انسانها ابداع شده ولي در  باشدتقليد مردم در اينجا به معني تعاليم مذهبي مي. باشدحسب مسيح مي

تي است كه به عنوان آسودگي يا مناسبت در تقليد يك نوع بازسازي عاد( هاي مقدس هيچ اساسي ندارندنوشته
كند كه به وسيله انسانها به عنوان بر حسب اصول دنيوي به آئينها و مراسم يهودي اشاره مي .)شودبعضي شرايط مي

  . اند ي كسب لطف و عنايت الهي مطرح شدهاميدي برا
شريعت . ه خدمت كرده استگذاردن به جهت چيزهاي آيندشريعت موسي به هدف از آمدن خود يعني نمونه

برگشتن به ان در زمان حال يعني خود را در . موسي يك مدرسه ابتدايي بوده كه قلبها را براي مسيح آماده كند
يادداشتهاي روزانه اتحاديه كتاب ( كنندايشان كساني هستند كه پسر خدا را رد مي. دسترس معلمين كذبه قرار دادن

ترجمه فيليپس از اين آيه . ها و تعاليم مسيح بسنجندان همه تعاليم را با آموزهخواست كه كولسيپولس مي ).مقدس
اي كه نه بر اي پوچ و فريبنده اسير نسازد، فلسفه وش باشيد كه كسي شما را با فلسفههه ب«: كندبه ما كمك مي

  ».ول ابتدايي اين دنيا استوار استمسيح بلكه بر سنت آدميان و اص
خوانندگان خود را به سوي شخص مسيح دائماً ده است كه ببينيم پولس رسول چگونه العااين خارق 9: 2

ولوهيت خداوند عيسي مسيح ترين آيات در كتاب مقدس بر ايكي از واالترين و درست در اينجا. كندهدايت مي
شان نشان به انباشتگي مطالب كه قصد. كه در وي از جهت جسم، تمامي پري اولوهيت ساكن است. شود يافت مي

كه در او ساكن : اول از همه، شما اولوهيت او را داريد: باشد توجه كنيددادن اين حقيقت است كه مسيح، خدا مي
كه در وي از جهت : دوما، آن چيزي را داريد كه شخصي آن را ادامه اولوهيت ناميده است. پري اولوهيت.. .است

كه در «: ا داريد كه تمامي پري اولوهيت ناميده شده استباالخره، شما چيزي ر. جسم، پري اولوهيت ساكن است
باشد كه اولوهيت اين يك جواب عالي براي هرگونه فلسفه عرفاني مي( »مي پري اولوهيت ساكن استااو تم

  )...و سيحي، شاهدين يهوه، اتحاد، عرفانبدعت علم م: كندعيسي را رد ميخداوند 
  ».كندادعا را عنوان مي ين آيه دوا«: گويدمي (Vincent)سنت نيو
  . كه پري اولوهيت خدا از ازل در مسيح ساكن بوده است. 1
  . در جسم انساني ساكن بوده است.. .پري ذات خدا در او. 2

گذارد كه  اين ايه بر اين امر صحه مي. اندبسياري از مكاتب فكري ساكن بودن اولوهيت در عيسي را پذيرفته
اگر در شخصيت واضح است،  كامالًبحث . بشري وي بود كن است و در بدنتمامي پري اولوهيت در او سا
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كند  تعاليمي كه او را رد يا تحقير ميخداوند عيسي مسيح تا اين حد شايستگي وجود دارد، چرا بايد به وسيله 
  راضي شد؟ 

ح و جايگاه كند خوانندگانش را تحت تاثير شايستگي تام خداوند عيسي مسيپولس رسول هنوز سعي مي 10: 2
بايد در  10العاده از فيض خداست كه حقيقت آيه  اين يك عبارت فوق .واال و كاملي كه آنها در او دارند قرار دهد

ن است و ايماندار در وي تكميل در مسيح تمامي پري اولوهيت از جهت جسم ساك. بيايد 9واقع در ادامه آيه 
تنها كسي كه از ازل . شود خدا پر ميبه وسيله تمامي پري اولوهيت اين البته بدين معنا نيست كه ايماندار . شود مي

دهد اين است كه يك ولي آنچه كه اين آيه به ما تعليم مي. تا به ابد راست بوده تنها خداوند عيسي مسيح است
ت ما عريف خوبي از كاملين تيواسپرج. باشدهمه احتياجات زندگي و خداشناس خود را دارا ميايماندار در مسيح 

بدون كمك فلسفه كامل هستيم و ) 2بدون كمك مراسم يهودي كامل هستيم و ) 1گويد كه ما او مي. دهد ارائه مي
  . بدون استحقاق انساني كامل هستيم) 4بدون ابداعات خرافاتي كامل هستيم و ) 3

موضوع فرشتگان به  پيروان فلسفه عرفاني با. ايم سر تمامي رياست و قدرت استكسي كه ما در او تكميل شده
امي فرشتگان و ولي مسيح سر تم. شوداين امر كمي جلوتر در اين باب نشان داده مي. سختي درگير بودند

توانيم  كه ميد را مشغول بسازيم در حالي باشد و اين مضحك است كه ما با فرشتگان خو موجودات آسماني مي
  . ته باشيم و از ارتباط با او لذت ببريمخالق فرشتگان را به عنوان موضوع مورد عالقه خود داش

يك عمل جراحي كوچك بود كه در آن به وسيله چاقو گوشت اين . ختنه يك سنت خاص يهودي بود 11: 2
بود يا  )مردن براي جسم(روحاني نمايانگر مرگ جسماني اين عمل از لحاظ . داشتندور را برميفرزندان ذكقلفه 

بدبختانه، قوم يهود با خود اين آئين مشغول شده و از مفهوم . و كهنه انسانيكنار گذاشتن طبيعت شرير و فاسد 
-آنها در جهت كسب رضايت خدا از طريق مراسم سنتي و اعمال نيكو در واقع مي. ورزيدند آن غفلت ميروحاني 

تواند در هيچ چيز دورتر از حقيقت نمي. تواند باعث رضايت خدا شودوجود دارد كه ميگفتند كه چيزي در جسم 
  . اين امر وجود داشته باشد

در آيه قبل ختنه جسماني مدنظر نبود، بلكه ختنه روحاني كه همه كساني كه ايمان و اعتماد خود را بر خداوند 
آنچه كه اين آيه . شود ارت ختنه ناساخته به دست مشخص مياين امر از عب. گردنداند بدان نائل مينهادهعيسي 

اختتان مسيح به مرگ او بر روي . شودهر ايمانداري به وسيله اختتان مسيح، ختنه مي: تدهد اين استعليم مي
  . تعليم در اينجا اين است كه وقتي خداوند عيسي مرد، ايماندار نيز مرده است. كندصليب جلجتا اشاره مي
غالطيان (جهان و نسبت به  )20: 2غالطيان (نسبت به شريعت و خودش ، )11: 6روميان (او نسبت به گناه 

تواند هيچ استحقاقي در اين ين معنا كه دستهاي بشري نميست است در اداين ختنه ناساخته شده به . مرد )14: 6
بنابراين او بدن جسماني . تواند آن را كسب كند يا اليق آن باشد چون اين كار خداستانسان نمي. زمينه داشته باشد
شود و هرگونه  يابد، در مرگ مسيح با وي يكي مي امي كه شخصي نجات ميبه بياني ديگر، هنگ. ما را بيرون كرد

 (Samuel Ridout)ساموئل ريدات . شوديا شايستگي كسب آن به وسيله اعمال جسم رد مي اميد كسب نجات
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و  ديد آورده محكوم كردهاي را كه آن را پ يوه را از ميان برداشت بلكه ريشهمرگ خداوند ما نه فقط م«: نويسد مي
  ».برداشت

ختنه از مردن به جهت جسم  كه همان طوردرست . رودپولس حاال از موضوع ختنه سراغ تعميد مي 12: 2
با وي در تعميد مدفون  :خوانيمميپس . گويدگويد، تعميد نيز از مدفون شدن انسانيت كهنه سخن مي سخن مي

پس ما در اينجا نمونه . او را از مردگان برخيزانيدگشتيد كه در آن هم برخيزانيده شديد به ايمان بر عمل خدا كه 
اين امر به زمان . ايمايم، بلكه مدفون نيز شدهدر اينجا تعليم اين است كه ما فقط با مسيح نمرده. تعميد خود را داريم
يريم و گكنيم در آب تعميد ميما اشاره دارد ولي وقتي كه آن را به صورت عمومي اعتراف مي توبه و ايمان آوردن
در تعميد . تعميد دفن شدن است، دفن شدن همه چيزهائي كه ما به عنوان فرزندان آدم داشتيم. اين يك نشانه است

پس ما جسم  .كنيمكه در جسممان هيچ چيزي نيست كه باعث رضايت خدا شود اعالن ميما آگاهي خود را از اين
ما نه فقط با . پذيردلي اين با دفن شدن ما خاتمه نميو. كنيمخود را براي هميشه از مقابل ديدگان خدا دور مي

داريم با او قيام ايم، بلكه با تازگي كه در زندگي جديد است و ما در آن گام برميمسيح مصلوب شده و دفن گشته
را از  اين بر طبق ايمان بر عمل خدا كه مسيح. پيوندندما به وقوع مي توبه و ايمانهمه اينها در حين . ايمنيز كرده

  . باشدمردگان برخيزانيد مي
، آنها در خطاياي توبه و ايمانقبل از  .كندپولس رسول حاال كاربرد همه اينها را براي كولسيان بيان مي 13: 2

اين . اين يعني كه آنها به خاطر گناهانشان مرده بودند و از لحاظ روحاني در قبال خدا مرده بودند. خود مرده بودند
اي براي رفتن به نزد خدا و ا نيست كه روح ايشان مرده بود بلكه به سادگي در روح خود هيچ انگيزهامر بدين معن

ايشان نه فقط در گناهان . توانستند انجام دهند يچ كاري براي كسب رضايت الهي نميبه حضور وي نداشتند و ه
نامختوني اغلب در عهد عتيق . دگويخود مرده بودند بلكه پولس همچنين از نامختوني ايشان در جسم سخن مي

بنابراين در . نبودند ايشان جزو اعضاي قوم زميني خدا، يهوديان. كولسيان از امتها بودند. توصيف كننده امتها بود
ولي هنگامي كه ايشان انجيل را . كردصفيت دور از خدا به سر برده و جسم با همه شهواتش بر ايشان حكمراني مي

به بياني . يسي مسيح ايمان آوردند، با او زنده گرديدند و همه خطاياي ايشان آمرزيده شدشنيدند و به خداوند ع
تاريخ ايشان به عنوان گناهكاران . ير كرداين بود كه تمام زندگي ايشان تغي به كولسيان واقع شدواقعاً ديگر، آنچه كه 

. در يك زندگي تازه در قيام خود بودنداي بودند و مخلوقات تازهبه پايان رسيد و حاال ايشان در مسيح عيسي 
  . كردند تهاي جسم انساني خود خداحافظي ميبنابراين ايشان بايد با همه شهوات خصل

او آن دستخطي را كه ضد ما و . شودكند كه شامل كار مسيح ميحاال پولس چيز ديگري را توصيف مي 14: 2
آن دستخط . به صليب خود ميخ شده، از ميان برداشت مشتمل بر فرايض و به خالف ما بود، محو ساخت و آن را

در يك معنا، ده فرمان بر ضد ما و براي محكوم كردن ما نوشته شده بود . شريعت بود كه به ضد ما نوشته شده بود
كرد، بلكه به شريعتي كه به ولي پولس رسول فقط به ده فرمان فكر نمي. چون ما آن را به طور كامل نگاه نداشتيم

در شريعت سنتي، همه گونه احكامي راجع به غذاها، روزهاي مقدس و مراسم مذهبي وجود . رائيل داده شده بوداس
همه اينها در جهت آماده كردن يهوديان براي آمدن خداوند . اينها همگي قسمتي از شريعت يهوديان بودند. داشت
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او در مرگ خود بر روي صليب، همه  .بودند وي ميهاي شخصيت و كارهاي اين شرايع، سايه. عيسي بودند
چيزهايي را كه به ضد ما نوشته شده بودند برداشت و بروي صليب خود ميخكوب كرد و قبضي را كه ما نسبت به 

به وسيله مرگ مسيح بر روي « :گويدچنانچه كه مير به خوبي مي .خدا بر طبق آن بدهكار بوديم پرداخت كرد
كرد قدرت خود را از دست داد چون مسيح با مرگ خود همه را محكوم مي صليب، شريعتي كه انسانهاي گمشده

نيز اين  (Kelly)كلي  ».لعنتهايي را كه تبديل به شريعت شده بودند و براي انسانها لعنت، بار آورده بودند متحمل شد
  ».ايمرده ولي ما نسبت به آن مردهشريعت نم«: كندامر را چنين خالصه مي

يك اي به عنوان گواهي مبني بر پرداخت شدن قرض ميخكوب كردن نوشتهجا به عملكرد زبان پولس در اين
  . بدهكار در مكان عمومي به جهت اعالن عمومي شبيه باشد

خداوند عيسي به وسيله مرگ خود بر روي صليب و متعاقبا قيام و صعود خويش همچنين بر قدرتهاي  15: 2
ما معتقديم كه اين همان ظفر مشابهي است . ر نموده و بر آنها ظفر يافتشرارت غلبه يافت و آنها را عالنيه آشكا

را به اسيري  توصيف شده است، در جائي كه درباره خداوند عيسي گفته شده است كه اسارت 4كه در افسسيان 
ه او در حيني ك. مرگ، مدفون شدن، قيام و صعود او ظفري شكوهمندانه بر همه نيروهاي جهنمي و شيطان بود. برد

  . كرد رد شدپيمود از قلمرويي كه رئيس قدرت هوا در آن حكومت ميراه خود به آسمان را مي
در مسيح از . اند، باعث تسلي و آرامش باشددهگرويپرستي به مسيحيت شايد اين آيه براي كساني كه از شيطان

ترسند هنوز از ارواح شرير مي ي كههيچ چيز نبايد ترسيد چون او رياسات و قوات را بيرون كرده است، پس كسان
  . توانند اين آرامش را كسب كنند كه در مسيح از آنها آزاد هستند مي

توانيم اين مساله  ما مي. چه كه گفته بود سخن بگويدبار ديگر پولس رسول آماده است تا درباره كاربرد آن 16: 2
. ي خود براي كسب رضايت الهي مرده بودندكولسيان نسبت به همه تالشهاي جسمان. را اين طور خالصه كنيم

- آنها ميبنابراين . ايشان نه فقط مرده بودند بلكه با مسيح دفن شده و در يك زندگي تازه با مسيح قيام كرده بودند

شان به چيزهايي داشتند كه گراها و پيروان فلسفه عرفاني كه سعي در برگرداندنبايست براي هميشه با يهودي
عيد و پس كسي درباره خوردن و نوشيدن و درباره . نمودند به آنها مرده بودند اتمام حجت ميكولسيان نسبت 

  . هالل و سبت بر شما حكم نكند
اين تقويم . دارندهمه مذاهب بشري انسان را تحت اسارت فرامين، احكام، قوانين و تقويم مذهبي نگاه مي

عبارت پس اجازه . شود مي )سبت(ماهانه، يا تعطيالت هفتگي سالها، اعياد  ،)روزهاي مقدس(شامل رعايت  معموالً
براي به طور  آن همتواند منصفانه توسط ديگران محكوم شود ندهيد كسي بر شما حكم كند يعني يك مسيحي نمي

مثل بعضي از فرهنگهاي غلط . مثال خوردن گوشت خوك يا نگه نداشتن يك عيد مذهبي يا روز مقدس هفته
  . كنند كه از خوردن گوشت اجتناب كنند خود تاكيد مي تناسخ به اعضاي

 40بسياري از كليساها در حين . خوردندبايست در روز جمعه گوشت ميهاي رومي نميبراي قرنها، كاتوليك
- گويند كه يك شخص نميديگران مثل مورمورنها، مي. خوردندبايست غذاهاي خاصي را ميروز روزه پرهيز نمي

اي، بر اين امر تاكيد دارند كه شخص بايد هنوز هم عده. خويس بايستد اگر چاي يا قهوه بنوشد تواند در جايگاه
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براي كسب . باشد ي تحت چنين فراميني و احكامي نمييك مسيح. روز سبت را براي كسب رضايت خدا نگه دارد
 18: 6و غالطيان  8: 12 ؛18: 5هايي كه در متي گرايي به ضميمه تر در زمينه شريعت، سبت و شريعتاطالعات بيش

  . وجود دارد توجه كنيد
اين مراسم به . هاي مذهبي يهود سايه چيزهاي آينده بودند، ليكن بدن از آن مسيح استمراسم و آئين 17: 2

براي مثال، سبت به عنوان قسمتي از اين مراسم مربوط . عنوان تصاويري پيشين در عهد عتيق نشان داده شده بودند
حاال كه خداوند عيسي آمده، چرا . يابندني بود كه به خداوند عيسي مسيح ايمان آورده و در استراحت ميبه كسا

ها خود را مشغول كنند؟ اين درست مشابه مشغول بودن با يك تصوير است در حالي كه خود مردم بايد با سايه
  . باشد حاضر استاش در آن تصوير ميشخصي كه چهره

شايد اين آيه . از همه تفكرات عرفاني باخبر نيستيم كامالًدشوار است چون ما دقيق اين آيه داشتن معني  18: 2
به خدا نزديك هستند كه جرأت دارند مستقيما به حضور  قدر آنكردند كه  وانمود ميبدين معنا باشد كه اين مردمان 

طريق فرشتگان به خدا نزديك شود و بنابراين كه انسان بايد از  دادندشايد پيروان فلسفه عرفاني تعليم مي. او بروند
ما امروزه چيزي شيبه به اين امر را . كردندمردم را تشويق به فروتني به وسيله عبادت فرشتگان به جاي خداوند مي

كاتوليك روميهايي هستند كه به دعاي مستقيم به خدا يا خداوند عيسي اعتقاد ندارند، بنابراين شعار . در دنيا داريم
باشد چون ايشان عمال يك مخلوق را جا مياين به نظر يك فروتني بي ».به عيسي از طريق مريم«: ان اين استايش

مسيحيان نبايد به كسي اجازه دهند كه انعام ايشان را به وسيله چنين عمل غير كتاب مقدسي . كنندپرستش مي
اول ( ت، يعني انساني كه مسيح عيسي باشدواضح است كه بين خدا و انسان يك متوسطي اس كامالًكالم . بربايد

  ).5: 2تيموتائوس 
پيروان فلسفه عرفاني اعتراف . مداخلت در اموري كه نديده است: دهدرسول با اين عبارت مبهم ادامه ميپولس 

شايد اين اسرار شامل . كردند كه يك سري رموز سري و عميق را دارند كه يك شخص آناه را بنياد نهاده استمي
. جا مغرور شده استكه از ذهن جسماني خود بي: كندبنابراين پولس اضافه مي. شده استياري روياها نيز ميبس

يك . دادند كه گوئي برتر از سايرين هستندايشان رفتاري ممتاز از ديگران در قبال مخلوقات ديگر از خود بروز مي
  .براي چنين سازماندهيهايي ندارد تيدارد وقت و رق برمي مسيحي كه در پيروي از خداوند خود گام

در اين آيه اين است كه عملكردهاي مذهبي مختلف اين انسانها بر طبق اراده خودشان نكته مهم قابل توجه 
آنها از ذهن . كردندايشان به شايستگي مسيح رفتار نمي. ايشان هيچگونه اقتدار كتاب مقدسي نداشتند. اندظاهر شده

خواستند و اين عملكردشان دادند كه ميآنكاري را انجام ميدقيقاً ر شده بودند، چونكه جا مغروجسماني خود بي
  . نمودمستقل از خداوند بود، در حالي كه رفتارشان فروتنانه و مذهبي مي

به سر متمسك شدن . در اينجا از خداوند عيسي به عنوان سر بدن ياد شده است. و به سر متمسك نشده 19: 2
كند و با ناپذير خود تامين مينيازهاي ما را از منبع پايانا اين آگاهي كه مسيح سر است و تمامي زندگي بيعني 

اين يعني نگاه كردن به خداوند در جالل براي اعانت و تغذيه و راهنمايي و با او در . نمايدتمامي جاللش عمل مي
بدن به توسط مفاصل و بندها كه از آن تمامي  :اين امر در عبارت بعدي بيشتر توضيح داده شده است. ارتباط بودن
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قسمتهاي مختلف بدن بشر به وسيله مفاصل و . كند به نمويي كه از خداستمدد يافته و با هم پيوند شده، نمو مي
دقيقاً اين . كندبدن به سر براي راهنمايي و هدايت نگاه مي. بدن نيز به سر مربوط است. اندبندها به هم مربوط شده

اعضاي بدن مسيح بر روي زمين بايد در او شايستگي و . باشدفكر پولس رسول و تاكيد او در اين قسمت ميطرز ت
  . پيروزي داشته باشند و نبايد به وسيله بحثهاي متقاعد كننده اين معلمين كذبه گمراه شوند

پري ديروز براي . ندكمتمسك شدن به سر به ارتباط لحظه به لحظه با خداوند و ضرورت اين رابطه تاكيد مي
. توانيم گندم را در آسياب با آب بكوبيم اگر در سر راه آب مانعي وجود داشته باشدما نمي. امروز كافي نيست

همچنين در اينجا اين امر نيز بايد اضافه شود كه در جائي كه مسيحيان به سر متمسك هستند، نتيجتا همه اعمال 
  . شونديبا هم هماهنگ ماعضاي بدن خود به خود 

براي مثال، . ها و مراسم اشاره داردچنانكه در اين آيه مورد استفاده واقع شده است به آئين اصول دنيوي 20: 2
اصر آن يعني الف ب پ را تعليم سنتهاي عهد عتيق اصول ابتدائي دنيوي بودند كه اصول اوليه مذهبي و عن

اسم و سنتهايي كه در ارتباط با فلسفه عرفاني و ديگر پولس همچنين به مرشايد  ).11- 9: 4غالطيان ( دادند مي
گرائي سرچمشه به ويژه، پولس با اصول رياضت و مرتاضي سر و كار داشت كه از يهودي. كردمذاهب بود فكر مي

گرفته بودند و در حضور خدا مفهوم خود را از دست داده بودند يا از فلسفه عرفاني نشأت گرفته يا حتي از 
يح مرده بودند، پولس كه كولسيان با مس آنجااز . انديگري كه هرگز در حضور خدا مورد مقبول نبودهفرهنگيهاي د
است شود؛ اگر چنين پرسد كه چگونه است كه هنوز مثل زندگان در دنيا بر ايشان فرايض نهاده مي از ايشان مي

: شايد اين سوال در ذهن بعضي پديد آيد. تاند كه گره سخت دنيا از دور گردن ايشان باز شده اسايشان از ياد برده
ترين  بديهي »اگر يك مسيحي نسبت به فرايض دنيوي مرده است، پس چرا بايد در عشاء رباني شركت كند؟«

به هر حال، آنها به . اندمراسم مسيحي و كليسايي در عهد جديد تعليم داده شده اين گونهجواب اين است كه 
بلكه، اينها نشان . شويمكنند و در حضور خدا سزاوارتر نميشتر براي آسمان مهيا نميمعناي فيض نيستند و ما را بي

اين مراسم . و نشانه احترام و يكي شدن با مسيح و به ياد آوردن مرگ او هستند. دهنده اطاعت ما از خداوند هستند
  . سماوي را بچشيم كليسايي در واقع شرايطي نيستند كه ما بايد آنها را حفظ كنيم تا بركات و لذات

به بياني ديگر، پولس . را در اول آن قرار دهيم »به عنوان مثال«اگر ما عبارت  شوداين آيه بهتر فهميده مي 21: 2
فرايض  »كنيد؟ خود را به فرايض تسليم مي كنند،چرا، مانند كساني كه در دنيا زندگي مي«: گويددارد مي 20در آيه 

اند كه پولس در عجيب است كه بعضي تعليم داده! مكن و مچش بلكه دست نگذار لمس: به عنوان مثال از قبيل
- معنايي متضاد آيه ميدقيقاً اين ! دهد كه لمس نكنند و نچشند و دست مگذارنداينجا دارد به كولسيان فرمان مي

  . باشد
ات در اين آيه بايد اينطور ويليام كلي معتقدند كه ترتيب عباربايد در اينجا گفته شود كه بعضي از قدرتها مثل 

- گيري عملكرد رياضتمندانه معلمين سنتتواند سخت اين ترتيب مي ».ار، مچش، بلكه لمس مكندست مگذ«: باشد

  . گرا را نشان دهد
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هايي بودند كه به دست انسان ساخته اينها ممانعت. شودبيشتر توضيح داده مي 22مفهوم اين قضيه در آيه  22: 2
آيا ماهيت مذهب . بر حسب تقايله و تعليم مردم: چه به وسيله اين عبارت نشان داده شده استشده بودند چنان

آيات  (Wey Mouth)وي ماوس حقيقي اين طور است كه با گوشت و نوشيدني مشغول باشد يا با مسيح زنده؟ 
  : گونه ترجمه كرده است اين را 20-22

ايد، چرا همچون كساني كه گويي هنوز به دنيا تعلق دارند، دهاين دنيا مرپس حال كه با مسيح به اصول ابتدايي 
به آن لب نزن و بر آن دست مگذار؟ اينها همه ! اين را لمس مكن: گويددهيد، قواعدي كه ميتن به قواعد آن مي

  . رود، و بر احكام و تعاليم بشري بنا شده استمربوط به چيزهايي است كه با مصرف از بين مي
. لكردهاي مذهبي انساني يك نوع صورت حكمت و فروتني و آزار بدني كاذب به همراه دارداين عم 23: 2

گزينند و  عبادت نافله يعني اين مردم نوعي از پرستش را كه با توجه به افكار و عقايد خودشان صحيح است برمي
فروتني كاذب . قي نيستآيند ولي اين مسيحيت حقياينها به نظر مذهبي مي. نه پرستش كه بر طبق كالم خداست

توانند به خدا مستقيما نزديك شوند و فروتن هستند كه مي قدر آنكردند كه ايشان وانمود مي: دتوضيح داده ش قبالً
اين يك عقيده است كه از . آزار بدن به عملكرد مرتاضانه اشاره دارد. كردندبنابراين از قوات آسماني استفاده مي

اين امر در . از تقدس را به دست بياوردتواند درجه واالتريخص به انسان ميطريق انكار نفس و شكنجه ش
ارزش همه اين عملكردها چيست؟ شايد بهترين جواب ممكن را . شودهندوائيسم و مذاهب رمزي شرقي يافت مي

د ولي براي رفع اهر تاثير دارنهمه اينها در ظ. پروري ندارد اي براي رفع تنفايده: اهده كنيمدر پايان اين آيه مش
اگر . تواند وضعيت انسان را بهبود ببخشدهرگونه روش غلط به هر حال نمي. اي ندارندپروري هيچگونه فايده تن

اي ندارد كه ما به جسم خود گذارند، ولي براي كسب رضايت خدا هيچ فايدهاعمال بر جسم تاثير مي اين گونهچه 
لذات  اي است كه نشان دهنده مردن او نسبت به جسم است با همه ر مسيحي به گونهرفتا. رياضت و سختي بدهيم

دهيم نه براي اينكه هالك ما اين كار را انجام مي. كند ه بعد او براي جالل خدا زندگي ميو شهواتش و از آن ب
به  (A. T. Robertson)رابرتسون . نشويم، بلكه براي كسي كه خويشتن را به جهت ما داد و ما او را دوست داريم

محبت . كندمحبت انتخاب ما را آسان مي. سازد براي راستي ازاد ميواقعاً ما را  اين محبت است كه«: گويدخوبي مي
محبت، خدمت مهرباني را با . كندمحبت، با مسيح گام برداشتن را شيرين مي. نمايدصورت وظيفه ما را زيبا مي

  ».آوردآزادي به ارمغان مي
  )4و  3بابهاي ( بت به مسيح برترظيفه ايماندار نسو. 2

  .)17-1: 3( پوشيدن انسانيت جديداز تن درآوردن انسانيت كهنه و : زندگي تازه ايماندار )الف

به دست . بطلبيد در آنجايي كه مسيح استپس چون با مسيح برخيزاننده شديد، آنچه را كه در باال است  1: 3
اين همان چيزي است كه در . باشدشك در ذهن پولس رسول نميچون در اين آيه بيان كننده . راست خدا نشسته

كه با مسيح برخيزانيده  آنجااز : كه ترجمه شود آنجاتواند از ادبيات، چون بحثي يا اگر بحثي ناميده شده است و مي
  ...شديد
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مردگان نيز با  چنانچه در باب دوم نشان داده شد، ايماندار با مسيح مرده است و با او دفن شده است و از ميان
معني روحاني همه اينها اين است كه ما با همه سوابق زندگش پيشين خود خداحافظي كرده و . وي قيام كرده است

چون ما با مسيح . باشد ي خداوند عيسي مسيح قيام كرده ميايم كه زندگتازه وارد گشته كامالًنوع زندگي به يك 
ما هنوز بر روي زمين هستيم ولي بايد راههاي آسماني را . االست بطلبيمايم، بايد آنچه را كه در ببرخيزانيده شده

  . بپيمائيم
- او بايد چيزها را نه بر طبق آنچه كه چشمان طبيعي. يك مسيحي در دورنماي خود نبايد زمين را نگاه كند 2: 3

عنوان كرده است كه طلبيدن سنت اين نظريه را نيو. خدا و براي ابديت اهميت دارندبينند بلكه آنچه در نظر اش مي
توصيف كننده تپش  2كند و تفكر كنيد در آيه آنچه كه در باالست اشاره ميبه عملكرد گرسنگي براي  1در آيه 

: آمده است 19: 3يان فيلپعبرات تفكر كنيد همان عبارتيست كه در . باشددروني و تمايل به آنچه كه در باالست مي
پاهاي او بر روي . ه يك مسيحي در تفكر به آسمان باشد و به اسمان انديشه كندتعميد يافته يعني اينكزندگي «

  ».كندسماني بر روي زمين زندگي مياو همانند يك شهروند آ. برد تند ولي سرش با ستارگان به سر ميزمين هس
وجه من مت«: در حين جنگ جهاني دوم، يك مسيحي جوان مشتاقانه به يك خادم بالغ مسيح گزارش داد كه

: ايماندار بالغتر به وي جواب داد» .اره بر سر دمشن بمب فرود آوردنداندازان ما شب گذشته دوبكه بمبام شده
از قرار معلوم او به همه چيز داشت از ديدگاه آسمان نگاه  »!اندازان دارد دانستم كه كليساي خدا هم بمب من نمي«

  .روي زمين ها بركرد و نه به لذت هالك كردن زنان و بچهمي
  : دهدوضعيت ما را واضحا توضيح مي (F. B. Hole)هول 

اولي جدا كردن ما از دنياي بشر،  عملكرد. همتاي اتحاد ما با مسيح در مرگ او اتحاد ما با او در قيامش است
عملكرد ديگري ما را در ارتباط با دنياي خدائي و همه آنچه كه در آنجا . مذهب بشري و حكمت بشري است

  . سازند معرفي شده است برايمان مكشوف مي چهار آيه اول باب سوم بركاتي را كه به ما. دهدود دارد قرار ميوج
چون . كند و به نه عملكردش است، دارد به وضعيت او اشاره مي گويد ايماندار مردههنگامي كه پولس مي 3: 3

قلبهاي ما هميشه براي انكار . ا در مردن با او ببينيمخواهد تا خود ر ايم خدا از ما مييكي شدهما با مسيح در مرگش 
العاده ولي چيز فوق. كنيم و وسوسه خيلي احساس زنده بودن مياين حقيقت آمادگي دارند چون ما نسبت به گناه 

. گرددانگاريم، اين امر در زندگيمان يك واقعيت معنوي مي با ايمان خود را با مسيح مرده مياين است كه وقتي ما 
ايم زندگيهايمان به تدريج به شباهت زندگي خداوند عيسي مسيح اگر ما طوري زندگي كنيم كه گوئي با مسيح مرده

رسيم واي اين روندي است كه بايد در البته، ما هرگز به آن كامليت كه در زندگي او وجود داشت نمي. اينددر مي
  . زندگي همه ايمانداران باشد

چيزهائي كه جزو عالئق انساني و . همچنين زندگي ما در خدا با مسيح مخفي استايم بلكه ما نه فقط مرده
به هر حال، چيزهائي كه براي . كنيمشوند كه ما در آن زندگي مي ه آن هستند در اين سياره يافت ميمربوط ب

جدانشدني سرنوشت او و ما . شوند شخصيت خداوند عيسي مسيح يافت مي و بزرگ هستند درايماندار بسيار مهم 
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كه زندگي ما در خدا با مسيح مخفي است، نبايد خويشتن را با چيزهايي  آنجاتفكر پولس اين است كه از . هستند
  . جزئي اين دنيا مضغول بسازيم و خصوصا با مذاهب اين دنيا

دنيا، زندگي . شودولي تفكر ديگري نيز در اين عبارت زندگي شما در خدا با مسيح مخفي است يافت مي
كنند كه اين عجيب است كه ما مثل ايشان زندگي و رفتار آنها فكر مي. فهمندانسانها ما را نمي. بيندخفي ما را نميم

القدس گفته  درست چنانچه كه در مورد روح. كنندهاي ما را درك نميها و طريقايشان تفكرات، انگيزه. كنيمنمي
موضوع در مورد زندگي روحاني ما نيز مصداق شناسد، همين يبيند و نه او را مان نه او را ميشده است كه جه

شناسد، ياز اين جهت دنيا ما را نم«: گويد به ما مي 1: 3اول يوحنا . ؛ اين زندگي در خدا با مسيح مخفي استدارد
، بلكه او جدا شدن واقعي از دنيا در اين حقيقت نهفته نيست كه دنيا ايماندار را درك نكرد ».زيرا كه او را نشناخت
  . را درست درك نكرد

پولس رسول حاال براي به اوج رساندن شرح خود در مورد سهم ايماندار در مسيح، به بازگشت دوباره  4: 3
در . چون مسيح كه زندگي ما است ظاهر شود، آنگاه شما هم با وي در جالل ظاهر خواهيد شد. نگردمسيح مي

ولي روزي . بريمشود لذت مي يله انسانها درك نشده و ديده نميكه به وس زمان حال ما با او قيام كرده و از زندگي
سپس ما با وي در جالل ظاهر . فرا خواهد رسيد كه خداوند عيسي به جهت مقدسين خود باز خواهد گشت

  . كرديمزندگي و رفتار مي آن طورانسانها خواهند فهميد كه چرا ما . خواهيم شد
در اينجا به ما گفته شده است كه بايد اعضاي خود را كه بر زمين است . ايمد كه مردهبه ما گفته ش 3در آيه  5: 3

جايگاه او . شود جايگاه و وضعيت ايماندار ديده ميدر اين دو آيه دو مثَل بسيار واضح از تفاوت بين . مقتول سازيم
انگارد و اعضاي خود را كه بر  كه بايد خود را نسبت به گناه مرده اين استكه او مرده و وضعيت وي  اين است

جايگاه ما . در خويشتن داريم آن استوضعيت ما . كه در مسيح داريم آن استجايگاه ما . زمين است مقتول سازد
وضعيت ما . اي مجاني از سوي خداست كه از طريق ايمان به خداوند عيسي مسيح به ما عطا شده است هديه

  . نمايانگر جواب ما به فيض خداست
: گويدخدا نمي. عنوان شده است ينجا ما همچنين بايد توجه داشته باشيم كه بين شريعت و فيض تفاوتيدر ا

اين شريعت . بخشمسپس من به تو و جايگاه مرگ با مسيح را مي اگر تو يك زندگي آزاد از گناه را داشته باشي«
نيازي نيست كه بگوئيم هيچكس  جايگاه ما در اين صورت بر پايه تالش شخصي خودمان خواهد بود و ».است

من مجانا به همه شما كه به خداوند «: گويد به جاي آن، خدا مي. خودش كسب كندتواند آن جايگاه را هرگز نمي
حاال برويد و يك زندگي مطابق با دعوت وااليي كه . كنمعيسي ايمان داريد يك جايگاه ويژه در نظر خود عطا مي

  !استاين فيض  ».داريد انجام دهيد
گويد ما بايد اعضاي خود را كه بر زمين است مقتول سازيم منظورش اين نيست هنگامي كه پولس رسول مي

اين عبارت، تلويحي است و در . اللفظي هر كدام از اعضاي بدن جسماني خود را مجروح كنيمكه به طور تحت
تلف هوسها و شهوات مورد استقاده كلمه اعضا براي نشان دادن اشكال مخ. عبارت بعدي توضيح داده شده است

  . قرار گرفته است
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؛ مرقس 19: 15متي ( رود بخصوص پيش افراد مجرد به كار مي زنا عموما براي توصيف روابط جنسي نامشروع
اين . ناپاكي به آلودگي ذهن، فكر، كالم يا عمل اشاره دارد. شود ضي اوقات اين عمل فساد خوانده ميبع ).21: 7

هوس . كند شاره ميهوي به فساد قوي و غيرقابل كنترل ا. گويد تا جسمانيآلودگي اخالقي سخن مي كلمه بيشتر از
راي بيشتر عمومي خود يعني حرص يا آرزو بطمع در معني . آوردنيز از اشتياق شديد براي گناه سخن به ميان مي

ي اشدهاي جنسي باشد كه همانا تواند خصوصا به معني يك آرزوي غيرمقدس براي ارضا داشتن ولي در اينجا مي
  . پرستي استبت

اشكال مختلف گناهان جنسي در اينجا اول . رودها به پيش مياين فهرست از اعمال شروع شده و تا انگيزه
كالم خدا در . اند و سپس آلودگي آنها بيان شده است كه در واقع اسما طمع قلب انساني هستندتوضيح داده شده

آوري و خدا انسان را با قدرت هم. واضح است كامالًز شرير در ذات رابطه جنسي وجود ندارد تعليم اينكه هيچ چي
آور را برخالف آنچه كه خدا مقرّر كرده بود ولي گناه در حيني كه مخلوقات اعمال شرم. توليد مثل آفريده است

زگار پولس بود و بدون شك هنوز گناه جنسي يك نوع تجاوز در دنياي غيرمسيحي در رو. انجام دادند وارد كار شد
شوند، گناهان القدس بارور نمي در جائي كه ايمانداران به روح. تهم جايگاه اول را در بين گناهان نسل بشر داراس

  . شود ايشان آمده و باعث سقوط ايشان ميجنسي به زندگيهاي 
. هند و از داوري و هالكت نيز بگريزندتوانند اين گناهان ظالمانه را انجام دكنند كه ميانسانها فكر مي 6: 3

غضب خدا . توان استهزا نمودولي خدا را نمي. رودآيند و انسان در كوري خود پيش ميآسمانها به نظر ساكت مي
انسانها در بدنهاي . گذارنداين گناهان در زندگي انسانها اثر مي. آيدبه خاطر اين چيزها برايتان معصيت وارد مي

به عالوه، ايشان در روزهاي آينده داوري هولناكي را . آورنده نتيجه فساد جنسي است به دست ميخود آنچه را ك
  . نيز درو خواهند كرد

درگير  به ايمان مسيحي شانبا اين گناهان قبل از گرويدن كند كه ايشان نيزپولس، به كولسيان يادآوري مي 7: 3
اين فصلي در زندگي آنها بود كه حاال به وسيله خون مسيح . هانيدولي فيض خدا آمد و ايشان را از ناپاكي ر. بودند

به . بخشيد ديشان قدرت زندگي براي خدا را ميحاال ايشان يك زندگي جديد داشتند كه ب. پوشانيده شده بود
  ».يست كنيم به روح نيز رفتار كنيماگر به روح ز«: نگاه كنيد 25: 5غالطيان 

هاي كثيف  ، حاال بايد اين چيزها يعني جامهاندت بهاي گزافي اين چنين رها شدهكه آنها از پرداخ آنجااز  8: 3
-ليست آنها آمد اشاره مي 5پولس رسول نه فقط به اشكال مختلف فساد اخالقي كه در آيه . خود را از تن درآورند

  . دكنايم نيز اشاره ميهاي انزجار شرارت كه در آنجا برشمردهكند، بلكه همچنين به نمونه
غيظ، عصبانيت شديد را . يا دشمني است و احساس مجسم از تنفر يك روحيه قوي از نفرت خشم البته

به خوبي رفتار شريرانه در برابر ديگران با روحيه انتقام و اذيت و . كند كه شايد طغيان شديدي باشدتوصيف مي
بدگويي در اينجا . برديگران لذت ميدليل است كه از رنج بردن داين يك خصومت بي. باشدآزار به شخص مي

با نظري اين يعني سرزنش كردن ديگران . يعني ناسزا گفتن به طور محكم، افراطي و با زباني تند به ضد ديگران
در اين بروشور . باشدفحش يعني شرمانه سخن گفتن و توصيف كننده فساد در سخن گفتن مي. خشن و زننده
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كند و سپس خودش تلخي در قلب انسان شروع به كار مي. رودبه سوي اعمال مي هاگناهان پولس رسول از انگيزه
  . كند مختلف كه توضيح داده شد مجسم مي را به طرق

شما  ».وضعيت شما با جايگاهتان هماهنگ باشد اجازه بدهيد«: گويدپولس رسول در جواب مي 9در آيه  9: 3
انسانيت كهنه را كامل از  حاال به وسيله كنار گذاردن دروغ اين. ايد را با اعمالش از خود بيرون كرده انسانيت كهنه

شود و در زندگي فرزند خدا هيچ جائي  است كه به انسانيت كهنه مربوط ميدروغ يكي از چيزهائي . آوريد تن درمي
واند به تاين وسوسه مي. شويم ردن و تحريف كردن حقيقت وسوسه ميما هر روزه در زندگيمان براي كج ك. ندارد

وسيله خودداري كردن از گفتن حقيقت يا به وسيله تقلب در پرداخت قبوض يا ماليات يا به وسيله بيان يك جمله 
  . ربط و دروغ يا به وسيله ساختن يك شايعه غلط به وجود بيايدبي

ه به صورت خالق ايم كايم، بلكه ما انسانيت تازه را پوشيدهما نه فقط انسانيت كهنه را از تن درآورده 10: 3
ان فرزندان آدم درست چنانچه انسانيت كهنه به همه آنچه كه ما به عنو. خويش تا به معرفت كامل، تازه شويم

-مان، انسانيت تازه نيز به وضعيت جديد ما به عنوان فرزندان خدا اشاره ميكند يعني طبيعت كهنه داشتيم، اشاره مي

هدف خدا اين است كه ما در اين انسانيت تازه . ايماي شده مخلوقات تازه يك خلقت تازه به وقوع پيوسته و ما. كند
ما هرگز نبايد با دستاوردهاي زمان حال سرگرم . رشد كنيم و هر چه بيشتر به شباهت خداوند عيسي مسيح دربياييم

در . هاي ماستياو نمونه و قانون زندگ. باشيم، بلكه هميشه در پي انطباق با هدف پيشرونده نجات دهنده باشيم
روز بازپسسين وقتي كه ما در مقابل تخت داوري مسيح حاضر شويم نه فقط با اين معيار كه زندگيهايمان چقدر 

شويم، بلكه بيشتر بر طبق اينكه چقدر زندگيهايمان به شباهت زندگي خود خداوند عيسي خوب هستند داوري مي
  . درآمده است

تقدس، محبت، . شود، بلكه در زيبايي ذهن و قلب تازه شده ماميتصوير خدا در شكل بدنهاي ما ديده ن
يادداشتهاي روزانه انجمن ( سازند نها يك شخصيت روحاني و آسماني ميايني و بخشش؛ فروتني، نرمي، مهربا

  ).كتاب مقدسي
، نه گويد، نه يوناني است، نه يهود، نه ختنهاي كه پولس رسول راجع به آن سخن ميتازهدر خلقت  11: 3

تفاوتهاي مليتي، مذهبي، . نامختوني، نه بربري، نه سكيتي، نه غالم و نه آزاد، بلكه مسيح همه و در همه است
كه به ايستادن در حضور خدا مربوط  آنجاتا . آيندفرهنگي و طبقات اجتماعي چيزهايي نيستند كه به حساب مي

طرز برخورد پولس رسول با  اين گونهو در كليساي محلي  شود، همه ايمانداران در يك طبقه مشابه قرار ندارندمي
  . مليتها و رنگها و نژاد بايد مورد پذيرش همه واقع شود
بعضي عطاي بشارت دارند، بعضي شباني و . اي وجود ندارداين امر بدين معنا نيست كه در كليسا هيچ فاصله

 بنابراين، آيه مورد. باشندند و بعضي شماس ميبعضي از انسانها در كليسا جزو مشايخ هست. بعضي ديگر معلّمي
  . باشد نظر ما در پي انكار تمايزات نمي

اند در دنيا از ميان برداشته شده و اين آيه همچنين نبايد براي تعليم اينكه فاصله بين گروههايي كه ليست شده
هم يهودي و يوناني وجود دارد، هنوز . چنين چيزي در اين آيه مورد نظر نيست. است مورد استفاده قرار بگيرد
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اين دو . هنوز هم جماعتي مختون و جماعتي نامختون وجود دارند. كنديوناني در اين آيه عموما به امتها اشاره مي
توانند  ر اينجا اينها ميبه هر حال، د. اندعبارت عموما در عهد جديد به طور محترمانه مورد استفاده قرار گرفته

  . شاره داشته باشند تا قوم يهود و امتهابيشتر به خود شما ا
. شدوجود دارند، ولي عموما از ايشان تحت عنوان وحشيان ياد مي )فرهنگاشخاص بي(هنوز هم بربريان 

اند و آزاد متولد كند كه هرگز در اسارت نبوده به كساني اشاره ميآزاد . آخرين تضاد بين غالم و آزاد وجود دارد
او . ايداين مسيح است كه حقيقتا به حساب مي. حي اين عبارات كالمي ديگر ارزش نداردبراي يك مسي. اندشده

. او نمايانگر محور و محيط زندگي يك مسيحي است. همه چيز يك ايماندار است و در همه چيز او وجود دارد
  : كنداين حقيقت را شجاعانه بيان مي (Ryle)اسقف رايل 

به پيش  با اوواقعاً اگر قلبهاي ما بتوانند . هستي و ماهيت مسيحيت است –مسيح همه چيز است  –سه كلمه 
اند ولي جايگاهي كه خدا خواستار دادن بسياري در مذهب خود مسيح را جاي داده. توانندروند جانهاي ما حتما مي

يا مسيح يا  –ست اين مسيح يا كليسا! نه. باشدمسيح تنها همه چيز است و در همه مي. آن به مسيح بود فرق دارد
يا مسيح يا دعاهاي  –يا مسيح يا مذاهب ديگر  –يا مسيح يا محبان ديگر  –يا مسيح يا خادمين  –آئينها و مراسم 

  . يا مسيح يا صميميت ديگر –ديگر 
كه . دهدعملي به ما ارائه ميحاال او طريقهاي . ايم، پولس گفت كه ما انسانيت كهنه را پوشيده10در آيه  12: 3

اين به حقيقتي اشاره . كند، او كولسيان را برگزيده خدا معرفي مياوالً. توانيم هر روزه در زندگيهايمان به كار ببريمب
انتخاب پرجالل خدا يكي از . اندكند كه بر طبق آن ايشان به وسيله خدا در مسيح پيش از بنياد عالم انتخاب شدهمي

دهد كه خدا در حاكميت خود انسانها را كتاب مقدس واضحا تعليم ميما معتقديم كه . اسرار مكاشفه آسماني است
  . ما معتقد نيستيم كه خدا كسي را براي هالكت برگزيده باشد. براي تعلق به مسيح برگزيده است

درست چنانچه ما به برگزيدگي پرجالل خدا اعتقاد . هاي مقدس استبرخالف نوشته چنين تعليمي، مستقيماً
همان . دهد ينمات اش قرار دارد نجخدا انسان را كه برخالف اراده. به مسئوليت انسان نيز معتقديمداريم، همچنين 

خداوند را  هر كسي كه نام«: گويدهمچنين مي ».داني خود برگزيدخدا بر حسب پيش«: گويدمقدسي كه مي كتاب
  ».يابدبخواند نجات مي

كلمه مشابه (مقدس يعني تقديس شده يا جدا شده . دخوانكولسيان را مقدس و محبوب ميسپس پولس رسول 
چون ما مورد محبت . هايمان مقدس باشيم ما از لحاظ جايگاه مقدس هستيم و بايد عمال نيز در زندگي) مقدسين

  . دهدخدا هستيم، اين به ما انگيزه و آرزوي خشنود كردن وي ما را از هر طريقي مي
احشاي رحمت از قلب دلسوز . ا بايد مثل يك جامه آن را بپوشيمكند كه محاال پولس فيضي را توصيف مي

اين يك رفتار جذاب از روي حسن . گويدمهرباني از يك روح فروتن نسبت به ديگران سخن مي. گويدسخن مي
. داندكه بر طبق آن شخص ديگران را از خود بهتر مي. تواضع يعني فروتني و اين عمل ارادي است. نيت است
آورد، بلكه از قدرتي كه شخصي در پرهيزكاري و قدم برداشتن برحسب فيض در تنبلي سخن به ميان نميتحمل از 

  :گويدمي (Vine)واين . نمايدقبال ديگر انسانها از آن استفاده مي
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تواند به خودش كمك كند  تحمل است به خاطر اين است كه نميفرض بر اين است كه وقتي يك انسان پر
حلم بر طبق توصيف منفي برعكس . مل و حليم بود چون اومنشأ ذات الهي را در خود داشتولي خداوند پرتح
  . خودخواهي است

حلم از صبر در زير برانگيختگي و فشار . باشدمتضاد غرور است پس حلم ميز متضاد تعصب مي اگر تواضع
وجود داشتن رنج و سختيها در  اين حلم رفتاري آكنده از خوشي ومهرباني را در قبال ديگران با. گويدسخن مي

  . كندخود اعمال مي
در شكستها و طريقهاي عجيب و غريب كند كه ما بايد متحمل يكديگر شدن صبري را توصيف مي 13: 3

متحمل خصوصيات . در زندگي با ديگران، ما ناچاريم كه شكستهاي آنها را بپذيريم. انسانهاي ديگر داشته باشيم
توان طوري احساس كرد كه گوئي بارهاي مستلزم فيض خاص خداست و با اين فيض مياخالقي ديگران در واقع 
ادعايي داشته باشيد هرگاه بر يكديگر. ولي ما بايد بارهاي يكديگر را متحمل شويم. مردم مال خودمان است

صل نشود خدا مشاجرات كمي در ميان قوم خدا وجود دارند كه اگر بين ايشان سريعا حل و ف. همديگر را عفو كنيد
شوند در هنگامي كه هر يك از اعضاي قوم خدا نسبت به ديگري گناهي مرتكب مي. كندزياد ايشان را رعايت نمي

دقيقاً اين » ...ي او نسبت به من گناه ورزيدول«: شنويم اين گله و شكايت را مي ما اكثراً. آن ديگري بايد او را ببخشيد
اگر كسي نسبت به ما خطايي مرتكب . ني كه در آن قرار گرفتيم فقط ببخشيمنمونه وضعيتي است كه ما بايد در حي

ايم پس بايد رفته و طلب بخشش نمائيم  اگر ما كسي باشيم كه خطا كرده. ردنشده باشد نيازي به بخشش وجود ندا
چنانكه مسيح . ندارد شود وجوداي واالتر از آنچه كه در اين آيه يافت مي تقريبا هيچ انگيزه. نگاه نداريم و آن را –

پس ما نيز بايد . مسيح ما را چگونه بخشيد؟ او ما را بدون هيچ دليلي بخشيد. ، شما نيز چنين كنيدبخشيدشما را 
. پس ما نيز بايد چنين كنيم. او فراموش كرد و بخشيد. پس ما نيز بايد چنين كنيم. او ما را مجانا بخشيد. چنين كنيم

  . اش باشيمالعادهر مفهوم ما بايد پيرو خداوند مبارك خود و رفتار فوقهم از نظر وسعت و هم از نظ
از محبت به عنوان يك جامه بيروني سخن رانده شده است يا يك كمربندكي كه يك شخص بر دراينجا  14: 3

- اين جامه تقارن همه بخششهاي يك شخصيت مسيحي را ايجاد مي. كشد تا كامل شودهمه پرهيزكاري خود مي

و . بدون محبت در قلبش انجام دهدواقعاً اين امكانپذير است كه يك شخص بعضي از پرهيزكاريهاي باال را . دنماي
  . كند كه آنچه ما بايد انجام دهيم بايد در روح اصيل محبت براي برادرانمان باشدبنابراين پولس بر اين امر تاكيد مي

پيروان فلسفه عرفاني به دانش . مان سرچشمه بگيرندكمال قلبياعمال ما نبايد در پي اميالمان باشد بلكه بايد از 
كردند ولي پولس اين نظريه را به وسيله اصرار بر اينكه محبت كمربند كمال است به عنوان كمربند كمال نگاه مي

  . كندتصحيح مي
م بايد از خود اگر در چيزي شك داري. سالمتي خدا بايد به عنوان يك داور در قلبهاي ما حاضر باشد 15: 3

آيه خصوصا وقتي كه ما در اين  »المتي را در قلب خود خواهم داشت؟آيا من با انجام داده اين كار س«: سوال كنيم
خواهد كه شما در كشتي سوار شويد، ميواقعاً اگر خداوند . كندپي هدايت گرفتن از خداوند هستيم به ما كمك مي
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چنانچه گفته شده . اگر شما سالمتي نداريد پس نبايد ادامه دهيد. اهد دادمطمونا به شما اطمينان سالمتي آن را خو
  ».رفتن و روشنائي در ايستادن است تاريكي در«: است

از خواندن قسمت پاياني آيه . مسيح ما را خوانده تا از سالمتي او لذت ببريم هم در كليسا و هم به طور انفرادي
يكي از طرقي كه ما براي داشتن سالمتي  ».ايد و شاكر باشيدوانده شدهبه آن هم در يك بدن خ«: پوشي نكنيدچشم

او . باشدولي اين هدف خدا نمي. و لذت از آن دوست داريم، متمايز گرديدن و جداش دن از ديگر مسيحيان است
اگر . د شويممقصود خدا از اين كار اين بود كه ما در كليساهاي محلي با هم متح. ها، جدائي نهاده استدر خانواده

تواند پرهيزكاري را چه زندگي كردن با ديگر مسيحيان بعضي وقتها مستلزم صبر ماست ولي خدا از اين، طريق مي
بنابراين ما نبايد از زير بار مسئوليت كليساي محلي شانه خالي كنيم و نه در حيني . در زندگي مسيحيان ايجاد نمايد
ما بايد در پي سازگاري با ديگر ايمانداران و كمك كردن به بكشيم، بلكه  شويم كناركه اذيت شده يا برانگيخته مي

  . توانيم در عمل و بيان باشيمايشان در هر شكلي كه مي
يك دليل خوب بايد وجود . هاي پولس تكرار شده استاين برگردان بارها و بارها در نوشته. و شاكر باشيد

و ما معتقديم كه درست . ر ديده شود و اين خيلي مهم استروح خدا بايد در يك روح شكرگزا: داشته باشد
اند كه دكترها دريافته. اين فقط براي زندگي روحاني مهم نيست، بلكه براي سعادت جسماني نيز! همينطور است

اينكه يك رفتار شكرگزار و بشاش براي بدن ما ضروري  –اند هاي مقدس در طي سالها چه چيزي تعليم دادهنوشته
كنيم كه فكر مي معموالًما . باشدجو قطعا براي سالمتي ما مضّر مياينكه نگراني، افسردگي و روحي ستيزه است و

شوند ولي پولس در اينجا نشان شكرگزاري با بعضي چيزهايي كه در شرايط زمانه خاص ما وجود دارند تعيين مي
ما نسبت به مردم دنيا چيزهاي بسيار زيادي . ما مسئول هستيم كه شاكر باشيم. دهد كه فيض بايد ترويج گرددمي

مشكل در كمبود بركات نيست، بلكه فقط در  .)مقايسه كنيد 29: 33با تثنيه ( يمداريم كه بايد به جهت آنها شاكر باش
  . خودخواه يقلبها

  . نظر وجود داردگذاري اختالف، راجع به چگونگي نقطه16در آيه  16: 3
كالم «: كنيم گذاري را پيشنهاد مي ما اين نقطه. جديد و در زبان اصلي وجود ندارد گذاري در عهدهيچگونه نقطه

به مزامير، » .و نصيحت كنيدمسيح در شما به دولتمندي و به كمال حكمت ساكن بشود، و يكديگر را تعليم 
  . تسبيحات، سرودهاي روحاني و با فيض در دلهاي خود خدا را بسراييد

. اوال، كالم مسيح بايد در ما به دولتمندي ساكن شود. قسمت مجزا خواهيم داشت 3در اين صورت ما در آيه 
چنانچه ما در قلبها و ذهنهاي خود با . كندشوند اشاره ميكالم مسيح به تعاليم مسيح كه در كتاب مقدس يافت مي

بايد كالم مسيح در خانه واقعاً كالم مقدس او اشباع شده و در پي گام نهادن در راهش و در اطاعت او هستيم پس 
  . قلبهايمان باشد

هر مسيحي در قبال برادران و . و نصيحت ديگران بپردازيمتعليم دوم اين است كه ما با حكمت بايد به تعليم 
تعليم بايد براساس آموزه باشد، در حالي . خواهران خود در مسيح نسبت به اين مسئله داراي يك مسئوليت است

در دانش خود نسبت به ما به برادران و خواهران خود در قبال سهيم كردن ايشان . تكه نصيحت يك وظيفه اس
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. كتب مقدس داراي مسئوليت هستيم و بايد در پي كمك كردن بديشان به وسيله عمل و مشورت روحاني باشيم
ت يافت هنگامي كه تعليم و نصيحت در حكمت بيان شوند، پذيرش بيشتري در سخنان و رفتار ما به وسيله محب

  . شودمي
سومين چيز اين است كه ما بايد در دلهاي خود خدا را به وسيله مزامير، تسبيحات و سرودهاي روحاني 

مزامير آن دسته از اظهارات الهامي هستند كه در كتاب به وسيله نام آنها كه سرودهاي روحاني اسرائيل و . بسرائيم
طرفي ديگر، عموما به عنوان اشعاري از پرستش و ستايش كه  ازتسبيحات، . شوندپرستش آنها بودند شناخته مي

  : براي مثال. شوندخطاب به خداي پدر و خداوند عيسي مسيح هستند درك مي
  تنها فكر من تو هستي! عيسي

  ايبا شيريني خود مرا پر كرده
  ولي شيريني بيشتر آن است كه تو را روبرو ببينيم

  .)سبت داده شده است به برناردشعر ناين ( امو در تو آرامي يافته
سرودهاي روحاني به اشعار . باشندشكلي كه مزامير الهامي هستند، الهامي نميسرودهاي روحاني به همان 

يك مثال از چنين سرودهاي روحاني در اين كلمات . مذهبي اشاره دارند كه توصيف كننده تجربه مسيحيان هستند
  : شوديافت مي

  دهيم، هدر مياوه، ما چه سالمتي را 
  كنيماوه، ما چه دردي را تحمل مي

  همه اينها بدين خاطر است كه 
  .بريمچيز را در دعا نزد او نمي همه

  (Joseph Scriven)جوزف اسكريون 
يا شكرگزاري را در قلبهايمان براي خداوند هاي مختلف سرودها بايد فيض ما در استفاده از تمامي اين نمونه

توانيم از اين مزامير، كنيم ميمورد بايد تشخيص دهيم كه در هر سبك از موسيقي كه استفاده مي در اين. اعمال كنيم
هاي مسيحيان كه امروزه مورد استفاده مسيحيان  اكثر موسيقي. تسبيحات و سرودهاي روحاني در فيض استفاده كنيم

اين موسيقي بسيار متضاد با آنچه كه در  طرز برخورد با. معني استشود، خيلي ماليم و بيخوانده شده استفاده مي
باشد كه نام مسيح را نيز ميو راك عامه پسند پاپ يا باشد و خيلي شبيه موسيقي دنيوي كتاب مقدس آمده است مي

  . كنداعتبار ميبي
مست شراب مشويد كه در آن فجور «: خوانيمشبيه است در جائي كه مي 19، 18: 5خيلي به افسسيان  16آيه 

، بلكه از روح پر شويد، و با يكديگر به مزامير و تسبيحات و سرودهاي روحاني گفتگو كنيد و در دلهاي خود است
 »از روح پر شويد«، تفاوت اصلي اين است كه به جاي گفتن 16: 3در كولسيان » .ه خداوند بسرائيد و ترنم نماييدب

به بياني ديگر، پري به وسيله روح خدا و كالم خدا  ».كالم مسيح در شما به دولتمندي يافت شود«: گويدپولس مي
توانيم از روح پر شويم اگر از ما نمي. بخش و مفيد و ثمربخش الزم و ضروري هستندبراي داشتن يك زندگي لذت
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القدس و كنترل كامل او نباشد ثمري به بار  م خدا تا زماني كه در هدايت روحكالم مسيح پر نباشيم و خواندن كال
گيري را داشته باشيم كه پر شدن با روح يعني پر شدن با كالم خدا؟ توانيم اين نتيجهپس آيا ما نمي. آورد نخواهد

بيايد، بلكه ما بايد هر روزه از كالم خدا تغذيه شده و  و احساس نيست كه در زندگي ما آناً اين يك دوره بحراني
  . دگي كنيمبر آن تفكر نموده و از آن اطاعت كرده و به وسيله آن زن

امروزه كمتر كسي . شويم آن ما به عنوان مسيحيان هدايت ميشود كه به وسيله ، شامل قانوني مي17آيه  17: 3
دهد كه حافظه ما بايد به  اين آيه فرمان مي. كنديا نه مي وقت خود را صرف تفكر در اينكه آيا كارش درست بوده

توانم آيا من اين كار را مي. امتحان بزرگ بايد اين باشد. ت باشدمشكال اين گونهعنوان كليدي در خدمت باز كردن 
توانم روز بركت او در اين كار در نام خداوند عيسي مسيح انجام دهم؟ آيا اين باعث جالل او خواهد شد؟ آيا مي

 ن امتحان بايدتوانم در حيني كه او بازگشت نيز اين كار را انجام دهم؟ توجه داشته باشيد كه ايآيا ميحساب كنم؟ 
ما اطاعت از اين فرمان به زندگي . دهيم به طور تلويحي بيان شده و انجام گيرد گوئيم و انجام ميدر آنچه كه مي

آموزند همه كارهاي خود را براي جالل  زش است كه وقتي مسيحيان آن را مياين يك سر با ار. بخشد شرافت مي
 ».خداي پدر را به وسيله او شكر كنيد«: كند ا اضافه مياين كلمات ر پولس رسول بار ديگر. دهندخداوند انجام مي

براي درگاه اين وظيفه دائمي آناني است كه به وسيله فيض نجات يافته و ! شكر كنيد! شكرگزاري! شكرگزاري
  . اند آسمان مقبول واقع شده

  .)1: 4- 18: 3( حييرفتار مناسب براي اعضاي خانواده مس )ب

ادامه  1: 4اين سري تا . دهدهاي مسيحي ارائه ميي تشويقات و ترغيبات به اعضاي خانوادهپولس حاال يك سر
آيد كه به نظر ميدر ابتدا، . كندها و والدين و غالمان و اربابان نصيحت مياو به زنان و شوهران، بچه. كندپيدا مي

- ه كه پولس در اينجا راجع به اين بحث ميناگهاني از موضوع پديدار شده است، ولي عمال اين مسئلتوبه و ايمان 

  . باشدكند بسيار حائز اهميت است و چشمگير مي
  خانه مسيحي نكاتي در باب

دسـتي كـه   «: جمله معـروف . خدا، خانه را به عنوان يك ركن بسيار مهم در زندگي مسيحي تشخيص اده است
واحـد خـانواده بـه وسـيله     . ي در پس ظاهر خود دارددر واقع حقيقت ».نمايددهد دنيا را اداره ميرا تكان مي گهواره

شـود، در   ن امر در خانه اهميـت كمـي داده مـي   چنانچه كه به اي. خدا براي حفاظتاز ارزشهاي زندگي به وجود آمد
دهد كه خـانواده   تعليم مياولين نامه پولس به تيموتائوس خصوصا . شودجامعه نيز به تدريج وضع خانواده بدتر مي

باشد، بنابراين شخصي كه در مقام رهبري كليسا قرار دارد، بايد در خانه خودش شخصيت يت روحاني ميداراي كيف
  . واالي خود را ثابت كند

در خوانـدن ايـن   . در آيات بعدي بعضي از اصول اساسي براي بناي يك خانه مسـيحي برشـمرده شـده اسـت    
  .)لبته در متن فارسي مشخص نيستندا كه( توجه داشته باشيم »بايدها«قسمت ما بايد به عبارات 

زماني كه همه اعضاي خانواده براي خواندن كتاب مقـدس   –بايد يك قربانگاه خانوادگي وجود داشته باشد . 1
  . و دعا دور هم جمع شوند
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  . پدر در خانه بايد در جاي مقتدر خويش قرار داشته باشد و با حكمت و محبت رفتار كند. 2
حكيمانه  معموالً. اش مسئوليت داردداند كه اول نسبت به خدا و سپس نسبت به خانوادههمسر و مادر بايد ب. 3

  . البته بعضي موارد استثناء نيز وجود دارند. نيست كه زنان در بيرون از خانه كار كنند
اتحـاد   بايست در تمامي موارد آنها با هـم ايشان مي. زن و شوهر بايد براي فرزندانشان نمونه دينداري باشند. 4

  . باشدداشته باشند و اين شامل تربيت فرزندان در زمان ضروري نيز مي
هم همكاري داشـته باشـند و حتـي     همچنين امكانپذير است كه در اقتصاد با. اتحاد خانواده بايد حفظ گردد. 5

كنند كـه   راف مياز والدين اعتبسياري . توان اين همكاري را در خدمت مسيحي و زندگي اجتماعي نيز انجام داد مي
آنجـا   چون بنـده تـو اينجـا و   «: آورندخودسري پسر يا دخترشان ايشان را به ستوه آورده است و براي اين بهانه مي

  .)40: 20اول پادشاهان ( »بود، او غائب شدمشغول مي
هرگـز  . هرگـز در عصـبانيت تنبيـه نكنيـد    . راجع به تربيت فرزندان سه قـانون اسـاي پيشـنهاد شـده اسـت     . 6

  . هرگز بدون توضيح دادن دليل تنبيه نكنيد. غيرمنصفانه تنبيه نكنيد
تا انضباط و نظم كار و مسـئوليت و   )27: 3مراثي ( ت كه در جواني يوغ را تجربه كنندها خوب اسبراي بچه. 7

  . ارزش پول را بداند
طريقهاي دنيوي نيز جدا شوند و طلبي در جسمانيت بپرهيزند و از باالتر از همه، والدين مسيحي بايد از جاه. 8

هايشـان را در   توانند زندگي به عنوان سودمندترين طريقي كه ميهميشه در مقابل فرزندان خود، خدمت خداوند را 
تواند بـه   براي ديگران ميبراي بعضي اين نشان دهنده خدمت تمام وقت است و . جهت آن صرف كنند نشان دهند

ولي در هر يك از اين موارد، كار خداوند بايـد اول از همـه   . ت دنيوي باشدمعني خدمت به خداوند در فيض خدم
مـا   چه در خانه، چه در محل كار و در هر جا كه باشيم بايد از اين حقيقت آگـاه باشـيم كـه   . چيز مورد توجه باشد

حقيقـت بايـد بـه    سازيم و بنابراين هر كلمه و عمل ما بايد شايسـته او باشـد و در    نجات دهنده خود را نمايان مي
  . وسيله او كنترل شود

بديشان حكم شده است كه مطيع شـوهران خـود باشـند،    : گويداولين دستور را پولس خطاب به زنان مي 18: 3
بـر او  . زن بايد از شـوهرش اطاعـت كنـد   . بر طبق نقشه آسماني، شوهر سر خانه است. بايدچنانچه در خداوند مي

د، بلكه بايد مطيع مقام رهبري مرد باشد، در صورتي كه اين امـر مشـكلي بـراي    نبايد حكمراني شود يا هدايت گير
توانـد از شـوهرش   البته مواردي وجود دارند كه بـر طبـق آن زن نمـي   . وفاداري آن زن نسبت به مسيح ايجاد نكند

ر نظر داشته باشد كه اي، او بايد اين را ددر چنين نمونه. اطاعت كند و در عين حال نيز نسبت به مسيح وفادار بماند
باشد كه در جائي كه يك زن مسيحي داراي يك شوهر اصلي نيز مي. اول بايد نسبت به خداوند عيسي وفادار باشد

  . بايست نسبت به او كه خداوند عيسي مسيح است وفادارتر باشد در اين آيات اشاره شده است كه مي
پـولس رسـول بـا ايـن     . كشيده شده اسـت بسـيار زيباسـت   اي كه در كالم خدا براي ما به تصوير موازنه 19: 3

. كندز بديشان گوشزد ميرود و مسئوليت ايشان را نياو حاال سراغ شوهران نيز مي. دهدنصيحت به زنان خاتمه نمي
شـد  اگر ايـن احكـام سـاده رعايـت مـي     . نكنندهاي خود را محبت نمايند و با ايشان تلخي بايست زوجه ايشان مي
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عمـال  . گرديدنـد  هاي در خداوند شادتر ميد و خانهگرديبسيار ساده محو مي مشكالت زندگي زناشوييبسياري از 
. نمايـد  هري هم حقيقتا همسرش را محبت نمـي هيچ زني دوست ندارد كه تحت سلطه شوهر خود باشد و هيچ شو

اطاعت نكند آن مـرد  رش اگر يك زن از شوه. اين امر گفته شده است كه شوهر نبايد همسرش را مطيع خود سازد
  . شايداطاعت زن از شوهرش بايد داوطلبانه باشد چنانچه در خداوند مي. بايد اين مسئله را به حضور خداوند ببرد

والدين خود را در همه چيز اطاعت كنيد، زيرا كه اين پسنديده اسـت  «: اندفرزندان در اينجا نصيحت شده 20: 3
در اينجـا  . اقتدار و اطاعت –اند ها با هم در دو اصل ساده مشكل مشابهي داشتههدر همه قرون، خانواد ».در خداوند

اين يعني نـه فقـط   . بايست در همه چيز باشد وجه داشته باشيد كه اين اطاعت ميت. ما مورد اطاعت را مدنظر داريم
  . باشنددر چيزهايي كه قابل قبول است بلكه چيزهايي نيز كه طبيعتا خشنود كننده نمي

مسيحي كه داراي والدين نجات نيافته هستند اغلب در جايگاه متفاوتي قرار دارنـد و شـرايط متفـاوتي    فرزندان 
خواهند كه نسبت به خداوند صادق باشند و در همان حين با مطالبي كه والدينشـان بـرخالف ايـن    ايشان مي. دارند

م كه اگر ايشان به والدين خود احترام بگذارنـد، خـدا   كني عموما، ما احساس مي. گردندرو ميكنند روبامر از آنها مي
كننـد  تا موقعي كه ايشان در خانه والدين خود زنـدگي مـي  . گذاردنيز در پاسخ به اين عمل ايشان به آنها احترام مي

اليم البته ايشان نبايد كاري انجام دهند كـه بـر ضـد تعـ    . را انجام دهند وظيفه معيني نسبت بديشان دارند كه بايد آن
شـوند كـه   ايشـان اغلـب دعـوت مـي    . اند كه چنين كاري انجام دهنـد ايشان دعوت نشده معموالًمسيح باشد، بلكه 

آلود يـا خطـا    ناهكارهايي انجام دهند كه زياد ميلي به انجامش ندارند ولي تا موقعي كه اين چنين اعمالي مستقيما گ
كنند به احترام او اين گونه كارها را نيز انجـام   مي خداوند عملتوانند تصميم بگيرند كه چنانچه به  نباشند ايشان مي

توانند شهادت خوبي براي والدين خود گذارده و در پي صـيد ايشـان بـراي خداونـد      مياز اين طريق ايشان . دهند
  . باشند
 ايـن جالـب اسـت كـه ايـن     . بايست فرزندان خود را خشمگين سازند مبادا دل شكسته شـوند پدران نمي 21: 3

سازد كه براي پدر خطري بزرگتر از مادر در آيا اين مكشوف نمي. توصيف خطاب به پدران و نه مادران شده است
بيشتر براي لـوس كـردن فرزنـدان     احتماالً كند كه مادران  دارد؟ كلي اين نظريه را مطرح ميمورد خطا كردن وجود 

  . خود مستعد هستند
جالب اسـت كـه مـا بـه     . دهد دگان را مورد خطاب قرار ميغالمان يا بر تا آخر باب، روح خدا 22از آيه  22: 3

ايـن  . معني نبوده اسـت اين امر، بي. ميزان فضائي كه در عهد جديد به غالمان اختصاص داده شده است توجه كنيم
تواند در زندگي مسـيحي  پائين باشد، بلكه او مي دهد كه مهم نيست وضعيت اجتماعي يك شخص چقدرنشان مي

شايد اين امر همچنين مـنعكس كننـده آگـاهي از    . خود به مدارج واال از طريق ايمان و وفاداري به كالم خدا برسد
. كننـد خدا باشد كه اكثر مردم مسيحي بر طبق آن خدمت به خداوند را به جاي داشتن اقتدار بر انسانها انتخاب مـي 

كند، ولي به جهت كساني كه در حاكمان طبيعي اشاره ميبراي مثال، فرامين زيادي در عهد جديد وجود دارد كه به 
هـاي  توصـيه  معمـوالً بردگان در زمان پولس . هاي قابل توجهي وجود دارندخدمت به ديگران وفادار هستند توصيه

هـا اشـاره   شد، چنانچه كه در اين نامهنمودند و بدون شك اين امر باعث عذاب مسيحيان اوليه ميكمي دريافت مي
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مهـم نبـود كـه چـه      اصـالً باشد كه بر انسانها بود و براي ايشـان   نشان دهنده فيض خدا نيز مي ولي اين. ستشده ا
يك غالم از خـدمت بـه خـدا    «: نويسدمي (C. H. Mackintosh) شمكنيتا. جايگاه و وضعيتي در جامعه داشته باشند

جـالل  اند آموزه مسيحي را زينت داده و باعث تواو به وسيله انجام ساده وظيفه خود در نظر خدا، مي. بيرون نيست
  ».خدا بشود

يك يادآوري ماليم در اينجا وجـود  . اند كه آقايان جسماني خود را در هر چيز اطاعت كنندغالمان خوانده شده
سر غالمان در واقع يك ارباب ديگر دارند كه . دارد كه بر طبق آن بايد بدانيم كه اين اربابان در واقع جسامني هستند

  . باشد و همه فرزندانش را حتي حقيرترين آنها را مدنظر داردهمه آن اربابان بشر مي
غالمان نبايد به خدمت حضور مثل جويندگان رضامندي مردم خدمت كنند، بلكه به اخالص قلب و بايد ايشان 

خصوصا  .)شاهده نمائيدرا م 33: 24براي يك نمونه خوب به عهد عتيق مراجعه كرده و پيدايش ( از خداوند بترسند
گيرد، اين وسوسه برايش وجود دارد كه در كار كردن براي آقايش كه او را وقتي كه يك شخص در مضيقه قرار مي

كنـد، پـس وقتـي در    ولي خادم مسيحي بايد اين را بداند كه اقايش هميشه دارد او را نگاه مـي . بيند سستي كندنمي
كه او انگيـزه پـاكي داشـته    در اخالص قلب يعني . ار او براي خداوند باشدشرايط زميني كه خيلي تلخ است بايد ك

  . فقط براي رضامندي خداوند عيسي –باشد 
انجيل . داري در عهد جديد نيامده استاي بر ضد بردهاين جالب است كه هيچ عبارت تحريم كننده وضع كننده

يابـد و  به هر حال، انجيل همچنان ادامه مي. كنديموسسات و ساختارهاي اجتماعي را به وسيله مكاشفه موقوف نم
چه كه گفته شده «همه آ. معنا هستنداين امر بدين معنا نيست كه اين فرامين براي ما بي. داري زدوده شده استبرده

  . به طور تلويحي به كارمندان و رئيسان اطالق گرددتواند است در اينجا مي
در هـر شـكلي از خـدمت    . و به خاطر خداوند باشد و نه به خاطر انسان قبالًگيرد بايد آنچه كه انجام مي 23: 3

نيـازي نيسـت كـه    . يابنـد مسيحي چنانچه در همه قسمتهاي زندگي اين طور است، مردم اعمال زيانبخشـي را مـي  
دهد كـه بـر   ولي اين آيه به ما درس مهمي را تعليم مي. كنيم از زير بار چنين كارهايي فرار كنيمميبگوئيم ما سعي 

پاداش در آسمان بـر طبـق   . اندهمه كارها مقدس. فهميم بين كار مقدس و دنيوي تفاوتي وجود ندارد ن ما ميطبق آ
بنـابراين  . باشند، بلكـه بـراي وفـاداري   پاداشها براي فرصتها و استعدادها نمي. باشدوقت نميكار تمام وقت يا نيمه

دو شـعاري  . اهند گرفت، اگر به وظايفشان وفادارانه عمل نموده باشـند انسانهاي گمنام در آن روز پاداش خوبي خو
در ايـن  «و  »نه به هر شـكل بلكـه پيروزمندانـه   «: شوند اينها هستندكه اغلب در كنار ظرفشويي آشپزخانه نوشته مي

  ».رسدبه انجام مي) آسماني(لكوتي مكان سه بار در روز خدماتي م
حبت انسانها را تالفـي  محبت خدا، م«. كند و به هر چيز توجه داردضبط مي هر لحظه از زمان راخداوند  24: 3

پس بياييد دفعه . آناني كه ميراث زميني اندكي داشته باشند مكافات ميراث را در آسمان خواهند يافت ».خواهد كرد
ر بـدانيم كـه ايـن    بعد كه فراخوانده شديم تا كاري را انجام دهيم، چه در كليسا باشد و چه در خانـه يـا محـل كـا    

  .به بهترين نحو ممكن انجام دهيم شهادتي است براي مسيح كه ما كار خود را
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شايد ما طبيعتا تصور كنيم كه در ذهن . كندمشخص نمي 25فقط كسي را كه در ذهن داشت در آيه پولس  25: 3
ـ . كرده استانصاف بوده يعني كسي كه به غالمانش ظلم مياو يك ارباب بي ك غـالم مسـيحي از اربـاب    يا شايد ي

خداوند همـه چيـز را   . مهم نيست«: گويدپولس مي. هاي وي خسته شده است انصافش خسته شده و از خواسته بي
  ».او اشتباهات را نيز مدنظر دارد داند و مي

خـدمت شـلخته، بـا تقلّـب،     . شود، اصوال به غالمان نيز گفته شده اسـت اين شامل حال اربابان مي ولي اگرچه
او . خدا را نظر بـه ظـاهر نيسـت   . گذراني و يا ديگر اشكال رياكاري هرگز مورد قبول خدا نيستندهودهريال وقتبي

المان، اربابان اگر غ. اند براي او هيچ هستندارباب همه است، و همه اختالفات و تمايزاتي كه بين انسانها شايع شده
  . داوند حساب پس بدهندبايد به خ .)چنانچه اُنيسميس كرد(خود را غارت كنند 

آقايان بايد با غالمان خود عدل و انصاف را به . اين ايه با آخرين آيه باب سومبه شكلي منطقي ارتباط دارد 1: 4
انـد،   كه بايد بـراي كـاري كـه انجـام داده    آنها نبايد از پرداخت حقوق مناسب بديشان خودداري كنند، بل. جا آورند

خدا از ظلم كردن به فقرا و همچنـين از  . كندمستقيما به روساي مسيحي اشاره مياين . بديشان حقوق خوبي بدهند
خـدا در جـواب   . كنـد  اي از پولشان قبول نمييشان هديهاند متنفر است و از اانسانهايي كه غيرعادالنه ثروتمند شده

بـه  ( »آيـد ت آوردهايد خوشم نمـي ا به دسپولتان را نگاه داريد؛ من از راهي كه به وسيله آن پولتان ر«: گويدآنها مي
ايشان نيـز آقـايي دارنـد كـه در     . سلوك كنند آقايان نبايد بلندپرواز باشند، بلكه در ترس .)نگاه كنيد 4-1: 5بعقوب 

  .باشدطريقهايش ميدر همه آسمان است و عادل و منصف 
روزمره زندگي را در زير  قبل از پايان اين قسمت جالب است كه توجه داشته باشيم پولس رسول مكررا مسائل

چنانچـه پسـنديده   : فرزنـدان ) 2 ؛)18آيـه  (شايد چنانچه در خداوند مي: زنان) 1: دهدنور خداوندي مسيح قرار مي
  ). 23آيه (چه به خداوند نچنا: غالمان) 4 ؛)22آيه (در ترس از خداوند : غالمان) 3 ؛)20آيه (خداوند است 

  .)6- 2: 4( ه وسيله زندگي و كالمر و شهادت بزندگي دعائي ايماندا )پ

بدون شك، . كوشي در زندگي دعائيشان ترغيب كندكرد كه قوم خدا را به سختسعي نميپولس هرگز  2: 4
يكي از افسوسهايي كه ما وقتي به آسمان برسيم خواهيم داشت اين خواهد بود كه ما وقت بيشتري را به دعا 

توانست نه جواب داده شوند چقدر زياد سعت دعاهاي ما كه مياختصاص نداديم و خصوصا وقتي بفهميم كه ئ
در زمينه دعا سواالت بسياري هستند كه جوابي برايشان وجود ندارد و مسائل زيادي مربوط به آن وجود . بودند
. ولي بهترين رفتار براي يك مسيحي اين است كه در پي تحليل، تشريح و فهم عميقتر اسرار دعا باشد. دارند
  . باشدن طريق نزديك شدن به خدا در دعا، ايمان ساده و كنار گذاردن شكهاي ذهني ميبهتري

به ما خواسته عيسي از  فوراًاين . ما نه فقط بايد در دعا پيوسته بيدار باشيم، بلكه بايد در آن مواظب هم باشيم
ايشان » .كنيد تا در آزمايش نيفتيد و دعابيدار باشيد «: كند كه در باغ جتسماني عنوان شدشاگردانش را يادآوري مي

ما نه تها بايد بر ضد خوابيدن در دعا باشيم، بلكه بايد بر ضد تفكرات و . مواظب نبودند بنابراين به خواب رفتند
 بايد مواظب باشيم كه زمان دعايمان دزديده نشودو ما . غيرواقعيات سرگردان در ذهنمان نيز مواظب باشيم

مان ما نه تنها بايد نسبت به دعاهاي گذشته. دوباره، دعاهاي ما بايد با شكرگزاري باشند پس ).18: 6افسسيان (
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. شكرگزار باشيم، بلكه با ايمان بايد بتوانيم از خداوند به خاطر جواب دعاهايي كه نداده است نيز شكرگزاري كنيم
خواهد؛ بت او بهترينها را براي ما ميمح«: كندخالصه ميبه زيبايي اين مسئله را چنين  )Guy Kings(گاي كينگز 

  ».دهدرت او بهترينها را به ما ميداند و قدحكمت او بهترينها را براي ما مي
كند كه كولسيان يادشان باشد كه براي او دعا كنند و همچنين براي خادميني كه پولس همچنين تقاضا مي 3: 4

خواهد براي آزاديش از زندان دعا كنند، بلكه باي اين او نمياين نكته قابل توجه است كه . همراه او در روم هستند
خواست كه خدا درها را پولس رسول مي. طالب دعاست كه خدا دري براي او به جهت موعظه كردن باز كند

اين براي ما نيز ممكن است كه تقاضا كنيم كه ! چه درس مهمي براي ما در اين قسمت وجود دارد. برايش باز كند
اگر خداوند . ولي اين خطري است كه بايد از آن برحذر باشيم. يي براي خدمت مسيحي برايمان باز كندخدا درها

بايست بريم و به زودي ميتوانيم مطمئن باشيم كه در مركز اراده خدا به سر ميبراي ما درهايي باز كرد، پس نمي
درخواست مشخص پولس . فوتني انجام دهيمايم با رسر فرود آورده و خدمت خداوند را كه براي آن خوانده شده

اين است كه دري به جهت كالم براي او گشوده شود تا بتواند از سر مسيح كه به جهت آن در قيد هم افتاده است 
مسيح «نمود چيزي است كه به وسيله عبارت  مخصوصاًسر مسيح در اين آيه حقيقت كليساست و . سخن بگويد

اين امر بدين خاطر بود . نموداين نمود مخصوص پيام انجيل است كه پولس موعظه مي. شود تعريف مي »براي امتها
توانند نجات بيابند و توانند همان طوري كه يهوديان مي كه وي جرأت كرده بود اين نظريه را عنوان كند كه امتها مي

  . روم فرستادندرهبران قوم يهود نيز باالخره بدين خاطر بود كه او را دستگير كرده و به زندان 
بنابراين آنها . دهند كه سر بزرگ كليسا به پولس در زندان مكشوف شده بودبسياري هستند كه چنين تعليم مي

و ديگر كتب عهد جديد را زيرپا در حالي كه به نظر، ايشان اهميت انجيل . نهادند »رسوالن زندان«تاكيد زيادي بر 
موعظه سر دليل زنداني شدن است و بنابراين بايد قبل از زنداني شدنش گذاشتند ولي از اين آيه واضح است كه  مي

  . به او مكشوف شده باشد
را موعظه  او مشتاق است كه آن را مبين سازد و در مفهومي واضح كه به وسيله مردم قابل فهم باشد آن 4: 4

ما بايد انجيل را به . د نداردهيچ خاصيتي در عمق وجو. شهرت دادن مسيح بايد آرزوي همه مسيحيان باشد. كند
  . توده انسانها برسانيم و اين كار را ساده و واضح انجام دهيم

شان بايد بفهمند كه به  مسيحيان در رفتار هر روزه. كنند مسيحيان بايد پيش اهل خارج به حكمت رفتار 5: 4
: گستدر زبان ادگار . ت تا گفتارمانبراي جهان بيشتر عمل ما جالب اس. ايمانان مورد بررسي قرار دارندوسيله بي

اين امر بدين معنا نيست كه مسيحيان نبايد  ».را بشنوم ك موعظه را ببينم تا آندهم كه يمن بيشتر ترجيح مي«
همچنين با لبهاي خود به مسيح اقرار كنند، بلكه نكته در اينجاست كه طرز رفتار يك مسيحي بايد با گفتارش 

زمان را دريافتن يعني  ».زياد گفتن و كم عمل كردن«: گز راجع به يك مسيحي گفته شوداين نبايد هر. تصديق كند
ما در هر روز از زندگيمان با فرصتهاي زيادي براي شهادت دادن به جهت قدرت نجات . بهره جستن از فرصتها

كلمه . قاپيدن آنها باشيمايند ما بايد آماده چنانچه اين فرصتها پيش مي. شويم دهنده خداوند عيسي مسيح مواجه مي
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خواهد باشد، ما بايد آماده ولي هر چه كه بها مي. دريافتن به طور ضمني يعني بهايي بايد در اين بين پرداخته شود
  . شناسند سهيم شويمباشيم كه در نجات دهنده با ارزش خود را با كساني كه او را نمي

شده به نمك، تا بدانيم هر كسي را چگونه بايد جواب ح اصالًگفتگوي ما هميشه بايد با فيض باشد و  6: 4
گفتگوي يك مسيحي . بايست فروتنانه، مسيح وارانه و مودبانه باشداگر مكالمه ما هميشه با فيض باشد، مي. بدهيم

تواند مفاهيم زيادي عبارت اصالح شده به نمك مي. چيني باشدبايد آزاد از هرگونه تلخي، ناپاكي، پوچي و سخن
صادقانه و بدون  بايست ن ما بايد با فيض باشد همچنين ميكنند كه اگر چه زبا ن فكر ميبعضي مفسري. ه باشدداشت

گويد كه گفتگوي ما كنند كه نمك به عنوان يك چاشني است و پولس دارد ميبعضي ديگر فكر مي. ريا نيز باشد
گويد مي )Lightfoot(اليت فوت . و سودبخش باشدكننده باشد، بلكه هميشه بايد ارزنده مزه و خستهنبايد كند، بي

گويي را پولس بذله. اندهايشان استفاده كرده گويي در نوشته نوان شكلي از بذلهايمان از نمك به ع كه نويسندگان بي
او به . ياد گرفتن زبان خداوند عيسي: اين عبارت چنين استشايد بهترين راه توضيح . به حكمت تبديل كرده است

عبارت  ».برو، و ديگر گناه مكن. كنمنمي من نيز تو را محكوم«: كه در حين عمل زنا دستگير شده بود گفتزني 
به من «: سپس خداوند عيسي به زني كه بر سر چاه يعقوب بود گفت. آخري همان نمكي بود كه او اضافه كرد

كند، در حالي كه دومي ما را بيشتر به اولي از فيض صحبت مي ».برو، شوهر خود را بخوان.. .اي آب بنوشانجرئه
  . اندازدياد نمك مي

شايد پولس رسول در اينجا دارد به طور خاص به پيروان فلسفه . تا بدانيد كه هر كسي را چگونه جواب دهيد
بايست براي پاسخگوئي مسيحيان مي. كردهاي مسيحي را رد كنند فكر ميآمده بودند تا آموزهكولسيه عرفاني كه به 

  . بودندكردند آماده ميبديشان كه تعاليم غلط را با كلمات حكمت و ايماندارانه عنوان مي
  .)14- 7: 4( نگاهي اجمالي به بعضي از همكاران پولس )ت

 Mac)مك الرن . ببردكولسيه كسي بود كه پولس رسول نامه را به دست او داده بود تا به  احتماالً تيخيكس  7: 4

Laren) هاي اين نوشته«: ببردكولسيه كشد كه چگونه به تيخيكس گفته شد كه نامه را به ه تصوير مياين امر را ب
  ».هم دنيا شناخته شده خواهند بود پاپيروس تا به ابد براي

سازد كه وقتي تيخيكس برسد بديشان كارهاي جديد پولس را خبر مقدسين را مطمئن ميپولس در اينجا 
او وي را برادر عزيز و . اندن عناويني كه پولس به برادر خود بخشيده است زيباستمجددا بايد بگوئيم خو. دهد مي

 تر از اسامي هستند كه امروزهاين اسامي چقدر زيباتر و دلنشين. خواندخادم امين و همخدمت وي در خداوند مي
  !كنيم ما در كليسا به يكديگر اطالق مي

اوال، او اخباري دست اول از پولس به . ن در دو هدف بودبه منظور خدمت كردكولسيه سفر تيخيكس به  8: 4
مفهوم بيشتري از  احتماالً در اينجا، تسلي . دادداد و همچنين دلهاي كولسيان را تسلي ميهمكاران او در روم مي

خدمت او براي ايشان اثري اصيل بر كمك كردن بديشان براي ايستادن به ضد تعاليم  .)2: 2 ك.ر(تشويق دارد 
  . لطي داشت كه رواج يافته بودغ
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اش به فليمون آن را  دوست داشتني است كه پولس در نامهنام انيسميس براي ما نمايانگر داستان زيبا و  9: 4
به هر حال او . خواست از مردن به وسيله فرار به روم نجات پيدا كند انيسميس غالمي فراري بود كه مي. مطرح كرد

حاال انيسميس داشت به نزد آقاي خود، . فت كه پولس نيز او را با مسيح مواجه كردبا پولس در ارتباط قرار گر
نمود، در حالي كه تيخيكس نامه او به كليساي او نامه پولس به فليمون را حمل مي. گشتبازميكولسيه فليمون به 

بديشان كولسيه انداران هيجاني را كه در حين ورود اين دو نفر ايماندار به جمع ايم. را در دست داشتكولسيه 
كردند و اينكه چه  يدار مانده و درباره روم سوال ميبدون شك آنها تا نصفه شب ب! داد را تصور كنيد دست مي

  . شرايطي در مورد و براي پولس در خدمت او به نجات دهنده وجود دارد
شده است، چنانچه در اعمال  در رابطه با خدمت خداوند دستگير قبالًراجع به ارسترخوس جز اينكه او  10: 4

  . حاال او در روم با پولس همزندان است. دانيمثبت گرديده چيز ديگري نمي 29: 19
اين مرد جوان با پولس و برنابا كار بشارت را شروع . از مرقس در اينجا به عنوان عموزاده برنابا ياد شده است

رتي تصميم گرفت كه او را در خانه بگذارد ولي برنابا پولس به خاطر سر باز زدن او از ادامه سفر اول بشا. كرد
به هر . اي پديد آيداين امر باعث شد كه بين اين دو همكار قديمي مشاجره. اصرار داشت كه او نيز با ايشان باشد

حال، اين خوب است كه بدانيم شكست مرقس پايان راه براي او نبود و او حاال احيا شده و براي پولس به يك 
  . عزيز و مطمئن تبديل شده بود برادر

عبارت درباره او . ديدن كند، به مقدسين نيز گفته شده است كه او را بپذيرندكولسيه بايست از اگر مرقس مي
تواند به حكمي اين مي. اندحكمي راجع به مرقس يافته قبالًايد به سادگي بدين معنا نيست كه لزوما آنها حكم يافته

زمان فعل آيه به سادگي بدين  ».گاه نزد شما آيد او را بپذيريد هر«. داد اشاره داشته باشدان ميكه پولس حاال به ايش
اشاره به مرقس، نويسنده . معنا است كه زماني كه كولسيان نامه خودرا خواندند اين فرامين را دريافت خواهند كرد

  : ل نوشته شده هستيمشود كه همه ما هر روزه به نوعي اناجيانجيل دوم به ما يادآور مي
  .نويسيمهر كدام از ما يك انجيل، يك باب را روزانه مي

  به وسيله اعمال، نگاهها و عالئق و چيزهايي كه بگوئيم، 
   –كالم وفادار و راست  –كنند اعمال ما به ما خيانت مي

  انجيل براي تو چه كاربردي دارد؟ : گويدمي
يسوع يك نام رايج . وع كه ملقب به سيطس بود نام برده شده استهمكار ديگر پولس تحت عنوان يساز  11: 4

هيچ شكي  .باشداين اسم معادل يوناني اسم عبري جاشوآ مي. بود و هنوز هم در كشورهاي مشخصي رايج است
تواند كردند كسي نميشد چون دوستان مسيحي او احساس مينيست كه اين مرد به اين دليل سيطس ناميده مي

  . خدا باشد همنان پسر
ايشان تنها سه نفري بودند كه از اهل ختنه . بودند گرويده به ايمان مسيحيهر سه مرد نامبرده شده يهوديان 

  . براي ملكوت خدا همخدمت پولس شده و باعث تسلي او گرديده بودند
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ت ان باشد همه تحيكند كه مطمئرساند، اپفراس به او يادآوري ميچنانچه پولس نامه خود را به پايان مي 12: 4
در دعاهاي خود دائماً بومي بود كه كولسيه  اهلاپفراس . برساندكولسيه شخصي خود را به مقدسين عزيز 

  . خواست كه آنها در تمامي اراده خدا كامل و متقين شوند كرد و از خداوند ميميايمانداران را ياد 
كشد، بلكه متحمل بار ديگر ولسيان مشقت نميپولس به اين حقيقت كه اپفراس در دعا فقط به جهت ك 13: 4

اين مرد يك عالقه شخصي به قوم خدا . كندشود اشاره ميكه در الئودكيه و هيراپوليس هستند مينيز مسيحيان 
دعائي طوالني داشت و زياد عجيب نبود كه هر روز در  فهرستبدون شك او يك . شناختداشت، چون آنها را مي
كه شما محكم بايستيد، در ايمان  است او سخت براي شما در هر زمان در دعا«. آوردياد مي دعايش همه آنها را به

  ».وقف انجام اراده خدا كنيد كامالًبالغ شده و خود را 
لوقا . ما يك تعليم متضاد داريم در اينجا. فرستدحاال پولس سالمهايي از جانب لوقاي طبيب و ديماس مي 14: 4

هم از لحاظ جسماني و هم از لحاظ روحاني به او در زمان بيماري، جفا  ل سفر بود و احتماالًدر حا با پولس دائماً
پولس رسول در آخر  بود ولي لزوماًاز طرفي ديگر، ديماس، براي مدتي با پولس . نمودو زنداني شدنش خدمت مي

دوم (» سالونيكي رفته استترك كرده به تزيرا كه ديماس براي محبت اين جهان حاضر مرا «: راجع به او گفت
  .)4:10تيموتائوس 

  .)18- 15: 4(تحيات و فرامين  )ث

حاال، سالمها براي برادراني كه در الئودكيه و تيمقاس هستند و كليسايي كه در خانه ايشان است فرستاده  4:15 
آنجا نسبت به مسائل خدا كليسا در . خوانيم مي 22- 14: 3در مكاشفه ما دوباره راجع به كليساي الئودكيه . شودمي

تند و مردم كردند كه خيلي خوب هسآنها فكر مي. گرا و از خودراضي شده بودكليساي الئودكيه ماده. ولرم شده بود
درست است يا نيمقاس با هم اختالف  يا نيمقاآهاي دستنويس در اين كه نوشته. فهميدند پوچ بودن آنها را نمي

ولي كافي است كه بدانيم كه در خانه او در كولسي، . باشد يمقاس اسم مذكر ميم مونث است و ننيمقا نا. دارند
به هر حال، بسياري از ما . كردند يحيان، استادانه خود را تقويت ميدر آن روزگار مس. كليسايي وجود داشته است

درت به آنچه كه ق. باشد ها مي مهمتر از ساختمان يا صندلي موافق هستيم كه قدرت خدا در كليساي محلي خيلي
  .اشدبايد وابسته نيست؛ ساختمان شيك كليسا اكثر مواقع مانعي براي خدمت مياآلن به نظر مي

بايست براي كليساي الئودكيه نيز فرستاده شود تا در آنجا خوانده شود ميكولسيه هنگامي كه اين نامه در  4:16
آيد كه آنها  خوانيم به نظر مي مي 3در مكاشفه نچه كه ما بدون شك اين كار انجام گرفته ولي از آ. نيز خوانده شود

  . اعتناي چنداني به پيغام نامه نكردند
اين يكي از طرق فهميدن اين . دهد كه نامه الئودكيان نيز در كوليسه خوانده شودپولس همچنين دستور مي

. فسسيان در اينجا مدنظر استبعضي معتقدند كه ناهم پولس به ا. است كه نامه به چه چيزي اشاره داشته است
اين باعث شده كه  1: 1در افسسيان  دارند؛را در خود ن »در افسس« هاي قديمي كلمات ضي از دست نوشتهبع

در كليساي مختلفي خوانده شده اي چرخشي بوده است كه مفسرين به اين سو كشيده شوند كه نامه افسسيان، نامه
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شود كه به  نين به وسيله اين حقيقت تقويت مياين نظريه همچ. كولسيافسس، الئودكيه و سپس  است، براي مثال
  . اشخاص كمي در افسسيان نسبت به كولسيان اشاره شده است

  . گفته شده كه باخبر باشد تا آن فرصتي را كه در خداوند يافته است به كمال برساند ارخپسبه  4:17
س پسر فليمون بسياري معتقدند كه ارخپ. نداريم شده استدر اينجا ما مجددا اطالعي از خدمتي كه بدان اشاره 

را بر اين بگيريم كه شود كه ما فرض ايه وقتي بيشتر با مفهوم مي. استكرده خدمت ميكولسيه بوده و در كليساي 
مال اي، به كخداوند يافتهبا خبر باش تا آن خدمتي را كه در «: گويدس است و اينكه روح خدا به ما مياسم ما ارخپ

ايم به او حساب از ما در حال خدمت به خداوند هستيم و روزي بايد براي آنچه كه انجام دادههر كدام  ».برساني
  . پس دهيم

در اين قسمت، پولس رسول به دست خود قلم را برداشته و آخرين تحيت خود را با اين نام خاص امضا  4:18
كردند كه او در حين نوشتن نامه  آويخته بودند ثابت مي بر دستهايششك زنجيرهاي او كه بي. پولس: كندمي

صداي «. گويد كه ايشان بايد زنجيرهاي او را به خاطر داشته باشندولي او به كولسيان اين را مي. زنداني بوده است
  ».توانند كالم خدا را اسير سازندقلم و زنجيرها با هم آخرين نشانه است از اينكه زنجيرهاي واعظ نمي

  . آمين. فيض با شما باد: رسانداو نامه خود را با اين كلمات به اتمام مي سپس
تري از كلمه فيض وجود ندارد، چونكه اين كلمه تمام مفهوم محبت خدا هيچ كلمه غني«: نويسدرابرتسون مي

  ».آمين. كندرا چنانچه در پسرش عيسي به ما عطا كرده است بيان مي
  پايان


