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  مقدمه
 ».شود نمي يخ كليسا كه نظيرآن يافتز تارقسمتي ا«

  (Weizacker) ويزاكر -
  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف

كه جماعت ) »…بارةاما در«( پردازد مي آن به مشكالتي چرا كه پولس در ،است» كتاب مشكالت«اول قرنتيان رساله 
 رنج التيه از چنين مشكبدينسان كليساهايي كه امروز. ودندمواجه ب شرارت قرنتس با آن از ايمانداران شهر پر

مشكالت  بندوباري، مشاجرات شرعي، بيتفرقه، قهرمان ساختن از رهبران، . ن كتاب هستنديبرند نيز نيازمند ا مي
  .اند هگرفت اني همه در اينجا مورد بحث قراري روحعطايامقررات  يي، رسوم مشكوك وشوزنا
است كه حاوي اول  اي هالاين همان رس! اند هاينجا مطرح شد پنداريم تمام مشكالت دراشتباه است كه ب اين حالبا 

تعليم جالب . عالم ادبيات در كل بلكه مقدس كتابزيباترين مقاله در مورد محبت، نه تنها در . است 13قرنتيان 
تعليم  ،)11باب( خداوند ات مربوط به شامرامقر ،)15باب ( چه قيامت عيسي و چه قيامت ما ،توجه در مورد قيامت

 .اند ههمه در اينجا مطرح شد ،)16باب( اعانه آوري جمع هدربار

 اليم عملي مسيحيت به شماراز تع اي هاين رساله گنجين. فقير بوديم ها بسياري از زمينهدر اگر اول قرنتيان را نداشتيم 
  .آيد مي
  

  نويسنده) ب

 سندگانياز نو يبرخ. م پولس استان حاصل قليساله اول قرنتارند كه رن باور اتفاق نظر ديتمام محققان بر ا
است و  يات شخصينها همه فرضي، اما اف قرار گرفتهين رساله مورد تحرياز ا اي همعتقدند كه پار) راليلب عمدتاً(

ه، ن رساليش از ايد كه پيگو مي به وضوح به ما 9: 5ان ياول قرنت. باشد مي مستندفاقد هر گونه شواهد و مدارك 
  .ده انگاشته بودنديان آن را ناديز نگاشته كه قرنتيگر نيد اي هرسالپولس 

ن يبه طور مشخص ا )م 95( ت رومنكلم. ه استيان مربوط به همان دوران اوليرساله اول قرنت يشواهد خارج
عبارتند  اند هكرد ن رساله نقليه كه از اياول يسايسندگان كليگر نويد. نامد مي »پولس ،رساله رسول مبارك«رساله را 

ز يو ن ين رساله در فهرست موراتورينام ا. انيو ترتول هيت اسكندرند، آتناگوراس، كلمين شهيوستكارپ، ژيلوپ از
  .آمده است (Apostolicon) »رسولي«تحت عنوان ان يپس از غالط ارگز ون بدعتمارسيفهرست در 

، مباحث مطرح 2: 16و  1:1ده به خود به نام پولس در سنيعالوه بر اشاره نو. هستند يار قويز بسين يشواهد داخل
گر ين رساله با اعمال و ديكه ا ييها تطابق. كنند مي دييپولس را تأ يسندگيز نوين 22،6،4: 3؛  17-12: 1شده در 

 بودن آن را كم رنگ ساخته و به صحت و اصالت آن يل، جعليار به رسالت اصيتوجه بس و رساالت پولس دارد
  .ده استيار بخشياعتبار بس
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  تاريخ نگارش) ج

آنجا  در او سه سال كه از آنجا .)19ك آيه .ر ؛8: 16( نويسد مي گويد كه او از افسس اين رساله را مي پولس به ما
 او يا به عبارتي حدود عمومي، به احتمال قوي رسالة اول قرنتيان در اواخر نيمه دوم آن خدمت ه بودخدمت كرد

  .دانند مي برخي از محققان تاريخ نگارش آن را حتي زودتر نيز .نگاشته شده استميالدي  56 يا 55 سال
  

  موضوعزمينه و ) د

ي ها ر سر شاهراهاين شهر در روزگار پولس ب .)واست( غرب آتن واقع شده بود قرنتس باستاني در شمال يونان و
آمد در آن بسيار باال  د و حجم رفت ووشده ب المللي بينقرنتس تبديل به يك مركز بازرگاني  .تجاري قرار داشت

ين اشكال تر يستهشاردمانش تبديل به مركزي براي نائيد كه اين شهر به خاطر مذهب فاسد مديري نپا. بود
 آن قدرن شهر يا .بندوبار بود بيفاسداالخالق و  يكه نام قرنتس مظهر انسانها يشد، به طور باري اخالقيوبند بي

   .بود (Korikthia Zomia)» بار حقارت يزندگ« يساخته بودند كه به معناي فعل آن،از نام  يبدنام بود كه حت
و پرسكله و ابتدا به همراه ا .)18ل اعما( ين بار در سفر دوم بشارتي خود از قرنتس ديدن كردپولس رسول براي اول
و به ، اپيغام او را پذيرفتندهنگامي كه غالب يهوديان  .مت كرددوز خود در ميان يهوديان خد اكيال، همكاران خيمه

  .ياري نجات يافتند و كليسايي در آنجا تاسيس شدغام او بسيا پب. سوي غير يهوديان قرنتس رفت
دريافت نمود كه  اي هداد از سوي ايمانداران قرنتس نام مي افسس بشارتحدود سه سال بعد هنگامي كه پولس در 

ل عملي مسيحيت مطرح شده ئمسا بسئواالت گوناگوني در باآنجا و نيز  ندارآن مشكالت جدي جماعت ايمادر 
  .پاسخ به اين نامه باعث شد رسالة اول قرنتيان به نگارش درآيد. بود

رد تا هدايت ك توان يك كليساي دنيوي و جسماني را به طور صحيح مي ست كه چگونهمحتواي اين رساله اين ا 
كه  همان گونه .ديت نمايرعا دهد مي نها هشدارآ بر ضدس رسول كه پول را و اعمالي ، خطاياها با ماليمت ديدگاه

بود، در كليسا  نيز كه بايد باشد، اما دنيا همان گونهكليسا در دنيا بود، « :كند مي انيبه شكل موجز ب (Moffatt) موفات
  ».شديد باكه نبا آن گونه
   .دار استين رساله همچنان پايرد اوجود دارد، كارب ها ان جماعتيهنوز هم در م يطين شرايچنكه  از آنجا

 

  اول قرنتيان طرح كلي

  )9-1: 1( مقدمه. 1
  )3-1: 1( اداي احترام )الف
  )9–4: 1( اريزگشكر) ب

  )20: 6- 10: 1( نظمي در كليسا بي .2

  )21: 4–10: 1( ندارانتفرقه در ميان ايما) الف
  )5باب ( ندارانبندو باري در ميان ايما بي )ب
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  )11-1: 6( يان ايمانداراندعواي حقوقي م) پ
  )20–12: 6( سستي اخالقي در ميان ايمانداران) ت

 )14–7هاي باب( پاسخهاي رسول به پرسشهاي مطرح شده از سوي كليسا .3

  )7 باب( ارة ازدواج و تجرددرب) الف
  )1: 11 -1: 8( رباني تقديمي به بتهادربارة گوشت ق) ب
  )16-2: 11( دربارة پوشش زنان )پ
  )34-17: 11( رة شام خداونددربا )ت
  )14- 12هاي باب( روح و استفاده از آنها در كليسادربارة عطاياي  )ث

 )15 ببا( پولس به انكار كنندگان قيامتپا سخ  .4

  )34-1: 15( از قيامتن اطمينا )الف
  )57-35: 15( علت اعتراض به قيامت) ب
  )58: 15( درخواست پاياني در راستاي قيامت )پ

 )16 باب( پاياني پولستوصيية . 5

  دربارة اعانه) الف
  )9-5: 16( ي شخصي پولسها رنامهدربارة ب )ب
  )24- 10: 16( سفارشات پاياني و درودها )پ

 

  تفسير

 )9-1: 1( مقد مه. 1

  ) 3-1: 1( اداي احترام )الف

از  بلكه مستقيماًاين دعوت از سوي انسان نبود . شدبارسول عيسي مسيح خوانده شد تا پو لس در راه دمشق  1: 1
همچنين قادر بودند . سوالن اوليه شاهد قيام مسيح بودندر. فرستاده استي رسول به معنا. خداوند عيسي بود

 به راستي كه پولس. كنند الهي است مي عظهمعجزاتي به ظهور برسانند تا تاييدي باشد بر اينكه پيغامي كه مو
   :ديبگو (Gerhard Tersteegen) نستيگرهارد ترن گوانست از زبات مي

  ده مرامسيح پسرخدا فرستا
  ؛ريكبه سوي سرزمينهاي تا
  اودستهاي سوراخ شدة 

  .يده مرابرگز
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آغاز  ي به نام سوستانيس نيز با او بود، از اين رو پولس نام او را درنوشت برادر مي هنگامي كه پولس اين نامه را
، ثبت شده 17: 18اعمال  كه نامش در است همان سوستانيستوان گفت كه آيا او  نمي به طور قاطع. آورد مي نامه

بر توسط بشارت پولس نجات يافته واكنون احتماالً اين ره. ندعام زدءمالن او را در همان رئيس كنيسه كه يونانيا
  .خدمت انجيل در كنار او بوددر
كه هيچ مكاني بر  اري استبه راستي جاي بسي اميدو .ابتدا كليساي خدا در قرنتس استمخاطب اين نامه  2: 1

به  داران قرنتس  ايمان. تاًسيس نمود رامتعلق به خدا ر تاريك نيست كه نتوان در آن جماعتي قد نروي زمين آ
دا س در اينجا به معناي جمقد. اند ه، توصيف گرديداند همقدسين در مسيح عيسي كه براي تقديس خوانده شد عنوان
يد با آنها از جنبه عملي قضيه. دكه به مسيح تعلق دارن است م كسانيوضعيت تمابيانگر  و، دادنيا براي خز ا شده

  .شندس داشته بادمقگي ساختند تا زند مي زه جداخود را هر رو
با  يتعليم چنين .شود مي كن ريشهسط آن گناه در شخص س عمل آشكار فيض است كه تودند كه تقدبرخي معتق

دا آنها را اما اين حقيقت كه خند، ر دور بودملي تقدس بسياعاز مفهوم رنتس مسيحيان ق. رت دارداين آيه مغاي
  .استهمچنان به قوت خود باقي  مقدس شمرده بود

 ، با همة كساني كه در هراند هيس خوانده شدبراي تقد: همه عضوي از مشاركت عظيم بودند ،دسينآنها در مقام مق
تعاليم اين رساله در  چهرگ. است »ايشان خداوند« و »وند ماخدا« خوانند كه مي سي مسيح راجا نام خداوند ما عي

كه عضوي از مشاركت ني ن تعاليم در مورد تمام كسا، اما ايرنتس مطرح شدهوهلة اول خطاب به مقدسين در ق
  .برد داردكنند كار مي رقراا عظيم بوده و خداوندي مسيح را

ه هنگام بحث دربارة مشكالت پولس رسول ب. سي استي عيرساله اول قرنتيان به نحوي خاص رسالة خداوند 3: 1
يد كه عيسي مسيح خداوند نما مي آورين خود يادگاه خوانندرا ب نيماً اآنها، دائ گي شخصيجماعت قرنتس و زند

  .شود انجام بزرگيد با اعتراف به اين حقيقت با كنيم مي است و هر كاري كه
، و فيض منشأ تمام بركات. و سالمتي عصاره انجيل او هستندفيض . شود مي ديده 3ماهيت تحيت پولس در آية 

در ما خدا و نب پلي همه از جااين بركات عا. دا را پذيرفته استست كه فيض خد زندگي شخصي امتي پيامسال
 ر ما خدا دريغبا پد يسي مسيح خداوند همراهم عپولس حتي از ذكر نا. شود مي عيسي مسيح خداوند بر ما نازل

  .دانند مي برابر پدرد را با خداي بهي است كه عيسي خداونعبارات مشا ها اين خود يكي از صد .دورز نمي
  

 )9 -4: 1( اريگزشكر) ب

ار عجيب خدا در خاطر ايمانداران قرنتس و كدا را به رساند خ مي نمه را به پاياز ناحال كه پولس تحيات آغا 4: 1
داران در پي  يمانندگي پولس بود كه او در زندگي ديگر اي زها گياين از ويژ .)9-4آيات( كند مي زندگي آنها شكر

به قل خدا را يش نبود، حدانها چندان در خور ستاگي عملي آحتي اگر زند. اري داشتگزچيزي بود كه ارزش شكر
ه قرنتيان آنچ .جا رخ داده استنين چيزي است كه در ااين هما. ردك مي داده شكر كاري كه براي آنها انجام جهت
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اما پولس حداقل خدا را براي آن فيض خدا كه در مسيح عيسي به  ،نبودندميم نا مي نيحاكه ما امروزه مسيحيان رو
  .كرد مي بود شكر هآنها عطا شد

دس به وفور به آنها عطا شده الق روحو آن اينكه عطاياي  لي خاص بر قرنتيان آشكار شده بودفيض خدا به شك 5: 1
ها، نن است كه به قرنتيان عطاي زبامقصود اي ظاهراً .كالم و معرفت هستند ياين عطاد كه اكن مي لس تصريحپو. بود

فت بيشتر با فهم دروني و معر داردجي كالم بيشتر جنبه خار. ها و علم بيش از حد معمول عطا شده بودنترجمة زبا
  .مرتبط است

لس از ، و مقصود پور كار خدا در زندگي آنها بوداين حقيقت كه آنها از اين عطايا برخوردار بودند تائيدي ب 6: 1 
ن را به ايمان آآنها شهادت مسيح را شنيده و . نيز همين است »كه شهادت مسيح در شما استوار گرديد چنان«بيان 

  .داد مي بر نجات آنها شهادت آنانآسا به  ي معجزهدا با عطا كردن قدرتهاخ ته بودند ويرفپذ
روحانيت حقيقي آنها  لةزاما صرفاً داشتن عطايا به من ،ديگر كليساها نبود حقيرتر ازيا عطا رنتس از نظركليساي ق 7: 1

ند صعود كرده به آسمان خداو .نبودند ان خود مسبب آنيكرد كه قرنت مي د را براي چيزي شكرونپولس خدا .نبود
با بايد ه آن افتخار كند بلكه يي دارد، او نبايد باگر شخصي عطا. دهد نمي برحسب لياقت شخص عطايا را به وي

  .فروتني آن را در خدمت به خداوند به كار گيرد
لس پو. دس استالق روحشخص به هدايت  صل تسليمثمره روح حا. با اين موضوع تفاوت دارد ثمره روح كامالً

ر آنچه خاط فقط به بلكه، گي آنها تحسين نمايدددس در زنالق روحتوانست قرنتيان را به خاطر ثمره  نمي رسول
  .چيزي كه از تسلط آنها خارج بودخداوند به آنها عطا كرده بود، 

اما اينجا خدا را  ،نمايد مي خواهيم ديد كه پولس در ادامة رساله آنها را به خاطر سوءاستفاده از اين عطايا سرزنش
  .كند مي اينكه اين عطايا به آنها عطا شده است شكر براي

كه آيا اين آيه  اند ههنوز اتفاق نظر نيافت مقدس كتابمحققان . د عيسي مسيح بودندنتظر مكاشفه خداوننتيان مقر
دوم ( به همراه مقدسين زگشت مسيحيا با )18- 13: 4 لونيكيانتسااول (دارد  اشاره به بازگشت مسيح براي مقدسين

در  ي كهل، در حان استنداراابه ايمدر مورد نظر اول اين آيه مكاشفه مسيح تنها  .يا هر دو )10-6: 1 لونيكيانتسا
ار ظهور نتظدن هستند و هم به اهم منتظر ربوده شداران نايما. د بودنيا خواهر تمام دشفه بمورد نظر دوم مقصود مكا

  .پر جالل مسيح
توار خواهد فرمود تا در روز به آخر اس سين را تاكند از اينكه خداوند مقد مي د را ابرازلس اطمينان خواكنون پو 8: 1

اري پولس به خاطر كاري است گزدر خور توجه است كه شكربار ديگر . مالمت باشند بيخداوند ما عيسي مسيح 
 بخشيدنخدا با  كه و از آنجا اند هدايمان آورمسيح  هب ايشان كهآنجا  از. و نه عمل قرنتيانانجام داده ا كه خد

نها را تا روز ظهور س مطمئن بود كه خدا آاست، پول صحه گذاشتهاين حقيقت  بر نهادس به آالق روحطاياي ع
  .نمود خداوند عيسي مسيح حفظ خواهد
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خود خوانده  ركت پسي است كه آنها را به شرائفاداري خدان بيشتر بر مبناي وپولس نسبت به قرنتيا بيني خوش 9: 1
اوندمان شريك گردند، در زندگي خد خت نموده تاي كه براي آنها چنين بهاي گراني را پرداند خدائدا مي او. است

  .نخواهد گذاشت از دست بروند
  

  انظمي در كليس بي. 2

 ) 21: 4 -10: 1( تفرقه در ميان ايمانداران )الف

 او ابتدا همه را به اتحاد دعوت .)21: 4- 10: 1( ت تا مشكل شقاق در كليسا را حل نمايدماده اسآاكنون پولس  10: 1
پولس بر . ندك مي عاا استدنهاز آ انهرادري بخوئنرم ا، بالتي خود استفاده كنداو به جاي اينكه از اقتدار رس. كند مي

ن ي اينگر يك شخصيت است، مبناام بيااين ن كه و از آنجا كند مي خواستوند ما عيسي مسيح دردام خنا يبنام
دادند كه  مي جالل قرنتيان تنها نام انسانها را. درخواست هم خود خداوند عيسي و هم كاري است كه او انجام داده

ميان  و آگاه بود كه تنها بدين طريق اتحاد در افراشت ميلس نام خداوند عيسي را برپو. شد مي اين موجب تفرقه
اين به معناي اتحاد در . نظر بودن استيك يك فكر بودن به معناي يك رأي و . قوم خدا شكل خواهد گرفت

و  شندن فكر مسيح را داشته باگيرد كه مسيحيا مي امي شكلاين اتحاد هنگ. حمايت از يكديگر است وفاداري و
  .مسيح همچون او فكر كنند روي ازند در پينتوا ميگويد كه  مي پولس در آيات بعدي عمال ً به آنها

رسانان پولس با نام بردن خبر. رسيده بوداخبار برادران در قرنتس توسط اهل خانة خلوئي به گوش پولس  11: 1
ن داران را با ديگران در ميا ما نبايد اخبار مربوط به ايمان. سازد مي حي را منعكسر مسيرفتايك اصل مهم در 

اساس  بيگو پيروي شود يقيناً از شيوع شايعات امروز نيز از اين ال اگر. گر اينكه بخواهيم از ما نقل شودبگذاريم م
  .ه عمل خواهد آمدنعت بگير كليسا است مما كه اكنون گريبان

برخي پولس . نديك نيز رهبر خاص خود را داشت د و هردندر كليساي محلي شكل گرفته بو ها جناحو  ها رقهف 12: 1
به مسيح تعلق دارند، گويا  كردند كه مي حتي برخي ادعا .)پطرس( لس و برخي كيفاپدادند، برخي ا مي را ترجيح

  !ديگران جدا سازند ، تا خود را ازدارندتعلق تنها آنها به مسيح كه اين بود مقصودشان 
در كليسا  هائي جناح تشكيل چنين. آمده است 17-13گرايي در آيات ه پولس در مورد فرقهنسرزنش سرسختا 13: 1

پيروي از . يي به مسيح مصلوب بوداعتنا بية لپيروي از رهبران انساني به منز. به منزلة انكار اتحاد بدن مسيح است
  .اقرار كرده بودندد خود با مسيح كه به هنگام تعميد به اتحا اند هموش كردنام انسان به معناي اين است كه فرا

جماعت آنجا را تعميد  كند كه تنها چند نفر ازخدا را شكر ايجاد تفرقه در كليساي قرنتس باعث شد پولس  14: 1
  .دكن مي كروس را ذينام كرسپس و قا يميان كساني كه او تعميد داده بود، ودر . داده بود

خواست  نمي به بياني ديگر او. خواست كه آنجا بگويند او به نام خود تعميد داده است نمي هاو هيچگا 16و  15: 1
ن زنان و مردان به ف او معطوف ساختتنها هد. يديا اينكه نام و آوازه كسب نما اران را براي خود صيد كندد نايما

  .سوي خداوند عيسي مسيح بود
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البته اين بدان معنا  .ول تعميد دهد بلكه تا بشارت رساندح او را فرستاد نه تا در وهلة ادهد كه مسي مي او شرح 17: 1
سخن . ه استكه تعميد داده بود ذكر كرد را نيكسا يات قبل ناماو در آ .نيست كه پولس به تعميد اعتقادي نداشت

، احتماالً به برخي از مسيحيان رانمت را به ديگاين خديا او گو. بدين معنا است كه خدمت او تعميد دادن نبود او
كه تعميد براي نجات ضروري  اين استيه رسد كه مقصود آ مي ين به نظر، چناين حالبا . سپرده بود كليساي محلي

قايوس  كند كه تنها كرسپس و مي ، پس مقصود پولس در اينجا اين بود كه او خدا را شكردر غير اين صورت. است
  .قابل قبول نيست اي هقيدچنين ع! داده است ترا نجا

، مبادا صليب داد نمياو به حكمت كالم بشارت . دهد مي به آية بعد ارتباط آراميرا به  17پولس قسمت دوم آية 
 بگيرند، ديگر تالشهاي او درر دانست كه اگر انسانها تحت تأثير سخنوري و لفاظي او قرا مي او. مسيح باطل شود

  .ديانجام مي يب مسيح به ناكاميتن مفهوم واقعي صلجهت روشن ساخ
كه قرنتيان يوناني بوده و شيفته حكمت انساني بودند ما را در درك بهتر آيات بعدي ياري  يادآوري اين نكته

ت عاين جو به درون جما الًاحتما. گذاشتند مي انان ملي احتراممآنها به فيلسوفان خود همچون قهر. خواهد نمود
 تر انجيل را براي روشنفكران معقول د كه قصد داشتنددر ميان آنها افرادي بودن. كرده بودرخنه  نيز ايمانداران قرنتس

خواستند پيغام  مي عتبار است، و از اين روحب اد دانشمندان صاد كه انجيل در نزنآنها پي نبرده بود. جلوه دهند
شده بود افراد  عثاتي بود كه باگويا پرستش خردگرايي يكي از موضوع. انه جلوه دهندانجيل را مستدل و خردمند

. جهت قابل پذيرش ساختن انجيل كامالً بيهوده است تالش در. زب تشكيل دهندحدسته و بي در پي رهبران مذه
  .را با هم آشتي داد هاتوان آن مين و ت انساني فاصلة بسياري وجود داردمت خدا و حكمميان حك

ماهيت حقيقي انجيل  ير بامغا چيزيكند كه چنين  مي و تأكيد هدد مي اكنون پولس حماقت انسانهاي مغرور را نشان
ام صليب نقطة مخالف آن چيزي است كه كند اين است كه پيغ مي كه او مطرح اي هنكتلين او .)4: 3 -18: 1( است

 .)25 - 18: 1( نامند مي انسانها آن را حكمت حقيقي

گفته به صورتي خالصه و دقيق  (Barnes) ارنسگونه كه ب همان .ت استقن حماذكر صليب براي هالكا 18: 1
 :است

لوب و سخن گفتن از نجات توسط رنج و مرگ مردي مص ا ماية سرافكندگي و شرمساري بودنهمرگ بر روي صليب براي آ 
 .گيختان ميحقارت را در دل آنان بر

نها بدان افتخار چيزي نبود كه آ انجيل ماما در پيا ،بودند )»فيلسوف« كلمه الفظي معناي تحت( يونانيان شيفتة حكمت
   .نمايند

و با ايمان آن را  شنوند مي آنها پيغام انجيل را. هستند انجيل قوت خداست) يافتگان نجات( آناني كه ناجياننزد 
نظير در اين آيه توجه نماييد كه تنها دو  بياين حقيقت به . دهد مي پذيرفته و معجزة تولد تازه در زندگي آنها رخ

يابند و در اين ميان گروه ديگري وجود  مي شوند و كساني كه نجات مي رد، كساني كه هالكن وجود دانساگروه ا
  .مدانجا شايد انسانها حكمت انساني را دوست داشته باشند اما تنها انجيل به نجات شخص مي. ندارد

  : يند استشاخوحكمت انساني نا در نظركه انجيل  پيشگويي كرده بودقيقت را اشعيا اين ح 19: 1 
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  .)14: 29اشعيا ( »ازم و فهم فهيمان را نابود گردانمحكمت حكما را باطل س«
كه اين عبارت در متن  كند ن ميبيا »ويكليف مقدس كتابتفسير «در كتاب  (S. Lewis Johnson) لوييز جانسون. اس

خواهد  مي پس خداوند ».اريب با مصر متحد شدندخيد سنكه در پي تهداست ن يهود انتقاد خدا از حكيما«
گيرد كه  مي ه كاريي را باو غالباً روشها. به انجام رساند كه در نظر انسان حماقت است اي هي خود را به گونها نقشه

به . شوند مي لئن روشها به طرز عالي به نتايج مطلوب نااي اين حالدر نظر حكيمان اين دنيا ماية تمسخر است، با 
اما انجيل تمام  ،تواند به شايستگي خود نجات يابد مي بخشد كه او مي به او اطمينان عنوان مثال، حكمت انساني

  .نمايد مي دن به خدا معرفيان تنها راه رسيزند و مسيح را به عنو مي تالشهاي انسان براي نجات خود را كنار
آيا هنگامي كه  »ن دنيا؟تب؟ كجا مباحث ايكجا است حكيم؟ كجا كا« : دهد مي راض سرد اعتسپس پولس فريا 20: 1

 شد مي اركشيد با آنها مشورت كرده بود؟ آيا اگر نجات انسانها به حكمت آنها واگذ مي خدا نقشه نجات را
 »خير«خدا گفته بود باطل سازند؟ پاسخ آن يك را آنچه  نستندتوا مي تدارك ببينند؟ آيا اي هتوانستند چنين نقش مي

  .گردانيده استخدا حكمت جهان را جهالت . قوي است
ت را به انسان عطا كرده صبراي قرنها خدا اين فر. تواند به معرفت خدا دست يابد نمي انسان به حكمت خود 21: 1

سپس خدا رضا داد كه با موعظة صليب كه از نگاه انسان جهالت است، ايمانداران را . حاصلي در برنداشت بود، اما
لت نيست بلكه در ذهن ن جهادانيم كه آ مي مطمئناً ما. صليب است هموعظ ه،مقصود از جهالت موعظ. نجات بخشد

  .شود تاريك انسان جهالت محسوب مي
ما نبايد به طور  .استمحتواي تمام كتب تاريخي  و در برگيرندة كل فلسفة تاريخ 21آية گويد  مي (Godet) گادت

  .تعمق نماييم يلق عايبه طرز عميقي بر اين حقابايد لكه ، بسطحي به اين آيه بنگريم
شود  به آنها نشان داده اي هديدگاه آنها اين بود كه اگر معجز. خواهند مي ويژگي يهوديان اين است كه آيتي 22: 1

  .بودند شيفتة منطق، استدالل و برهان انساني واز سوي ديگر يونانيان به دنبال حكمت . آورند مي ايمان
كه شخصي  همان گونه ».كنيم مي ما به مسيح مصلوب وعظ« :گويد مي او .اما پولس به خواستة آنها تن درنداد 23: 1

مسيحي دوستار و نه يوناني عاشق حكمت، بلكه  نه يهودي طالب معجزه بوديمما « :در اين مورد گفته است
  ».دهنده نجات

زير سلطة روم را از  ايشاندر پي يك رهبر قدرتمند نظامي بودند تا  آنان. مسيح مصلوب براي يهوديان لغزش بود
براي امتها . به آنها تقديم كرد كه بر صليب حقير ميخكوب شده بود اي هدهند مقا بل، انجيل نجات رد. نجات بخشد

آنها قادر به درك اين موضوع نبودند كه چگونه شخصي كه با شكست و ضعف جان . ودلت بمسيح مصلوب جها
  .توانست مشكالت آنها را حمل نمايد مي سپرد

وند عيسي خدا در پي آن بودند به طرز جالبي در ناو يوناني ياني كه يهوديا در كمال تعجب، همان چيزهاام 24: 1
يح قوت مس دارند، خواه يهود، خواه يوناني،شنوند و به او توكل  مي و رابراي كساني كه دعوت ا. فت شده استيا

  .شود مي خدا و حكمت خدا
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كه آنچه ر اينجا اين است اما مقصود پولس رسول د ،و نه جهالتشود  ميديده در حقيقت در خدا نه ناتواني  25: 1
و نيز . است، حتي اگر به بهترين شكل ممكن باشد تر در نظر انسان جهالت خدا است، در حقيقت از انسان حكيم

  .است تر آنچه در نظر انسان ناتواني خدا است، در حقيقت از هر چيزي كه محصول انسان است توانا
پردازد كه خدا از طريق انجيل آنها را دعوت كرده  مي بود، اكنون به اشخاصي لس كه از انجيل سخن گفتهپو 26: 1

نيستنند و بسياري توانا  حكيمجسم  به حسبسازد كه بسياري  مي ن خاطر نشانقرنتيا به او .)29-26آ يات ( است
به خاطر . »ني.. .بسياري«بلكه  »هيچكس« گويد نمي يهكيد شده است كه اين آبارها تأ .ني و بسياري شريف ني

كه   many حرف اول واژه( m باهمين حرف انگليسي شهادت داد كه او زاده اشرافنوي همين تفاوت اندك، يك با
 .نجات يافته است) است anyتضاد م

. ت يافته بودندا انجيل نجابا فلسفة پرطمطراق بلكه بنه آنها . خود از قشر روشنفكر جامعه نبودند قرنتس مسيحيان
انجيل را با رنگ و بوي حكمت م ظان مغرور كه قصد داشتند پيغابراي حكمت انساني و واع اين قدرنها ا آپس چر

  ؟ندشد مي لئدنيوي در هم آميزند اهميت قا
به  26آية  ورند اماي جامعه را گرد هم آها هين چهرتر دند كه شاخصاگر قرار بود انسانها كليسا را بسازند، مايل بو

شدگان  معموالً دعوت. شمارند، اهميتي ندارند ميآموزد كه براي خدا اشخاصي كه مردم آنها را واالمقام بر مي ما
  .شمارد مي ا را بزرگنهكساني نيستند كه دنيا آ

. رسوا سازدرا  نايانتواتا  برگزيدلم را سازد و خدا ناتوانان عا يد تا حكما را رسواخدا جهال جهان را برگز 27: 1
  :يدگو مي يركه اريك سا همان گونه

و  .البته اگر به همان كمال مطلوب دست يابد ،د داشتي خواهر چقدر مواد اولية كمتر باشد، هنر دست استاد جلوة بيشتره
  .تعداد افراد يك لشكر كمتر باشد، شكوه و جالل فاتع بيشترخواهد بود، البته اگر به پيروزي نايل شوند چههر

نفر كاهش داد تا  3000ر به نف 32000او لشكر جدعون را از . ريختن ديوار اريحا از كرنا استفاده كرد خدا براي فرو
او با . ستفاده از يك چوب گاوراني در دست شمجر فلسطنيان را شكست داداو با ا. ان مديان را در هم كوبدلشكري

ن و چند و خداوند ما با چند قرص نا. داستخوان چانه يك االغ شمشون را قادر ساخت تا يك لشكر را شكست ده
  .نفر خوراك داد 5000ماهي به

 ي جاهالنها لشكر ستون پنجم« اي نويسندهي از افرادي كه بنا به توصيف تر ي اينكه تصوير واضحلس براپو 28: 1
از اين لشكر ده ا استفاخدا ب. افزايد ميدان ها را نيز ب ، محقران و نيستيان دني، خسيسادهد ستبه د» خدا هستند

حقير هستند دوست دارد و از  كه در نظر دنيا را ، او افراديررتي ديگگرداند، به عبا مي ها را باطل يهست ،ضعيف
كه از قشر مرفه يا نيست شمردن مسيحياني  البته مقصود از اين آيات حقير. كند مي آنها براي جالل خود استفاده

  .مقدسين فروتن خدابه  يراماحت بيمعه هستند، و نه سرشناس جا
ن در حضور انسا ل دهد وود را جاليدن كساني كه در نظر دنيا حقير هستند اين است كه خف خدا از برگزهد 29: 1

  .ستايش است ود يستة تمجينها او شا، تاز آن اوست كه نجات كامالً نجااز آ. داو فخر نكن
ليلي براي فخر كردن د از اين رو ، ونه از فلسفه وت هر چه داريم از اوسما كند كه  مي حتي تأكيد 30آية  30: 1

كسي كه ن هما ،)24آية ( او حكمت خداست. پيش از هر چيز، مسيح براي ما حكمت شده است. وجود ندارد
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هستيم كه  وردارخردر واقع از حكمت او ب مي كه او را داريمهنگا. دشد تا راه نجات باگزيحكمت خدا وي را بر
. شمارد ميدوس ما را عادل ن به او خداي قبا ايما. ت ما استل، او عدادوم اينكه. كند مي ننجات كامل ما را تضمي

بلكه هنگامي كه در او هستيم از قدوسيت او  ،ما خود شخصاً قدوسيتي نداريم. وسيت ماست، او قدسوم اينكه
و . ما است) يافد( او فديهو سرانجام اينكه . گردد مي تر و با قدرت او حدود تقدس ما وسيع شويم مي برخوردار

 ،برد مي هنيد و ما را با خود به خاآ مي وندكه خدا  مييعني هنگا ،باشد ميت ما نجايي د مقصود شكل نهاديون تربد
 .)شويم مي فديه( يابيم مي نجات - روح، جان و جسم -ما  ي كهمهنگا

  :نمايد مي سيمنه اين حقيقت را ترتيزبينا (Traill) تريل

كي قدوسيت خارج از مسيح ناپا ؛ميت استاز مسيح گناه و محكو رجعدالت خات؛ قت محض اساز مسيح حماحكمت خارج 
  .نجات خارج از مسيح اسارت و بردگي است و گناه است و

  : دهد مي را به خدمت و زندگي خداوندمان ارتباط 30آية  (A. T.Pierson) پيرسون 
گ، مدفون شدن و قيام او كه اينها رسپس م. هستند كه او حكمت خدا استمر نگر اين ااعمال، سخنان و كارهاي او، همه بيا

 نشستندس، و الق روحسپس چهل روزي كه در ميان انسانها بود، صعود او به اعلي، عطية . آورد مي عدالت را براي ما به ارمغان
  .نمايد مي يناو كه نجات ما را تضمو بازگشت زند  مي دست راست خدا، قدوسيت را براي ما رقم به

 :ن رو استدالل پولس چنين استازاي. وند نصيب ما گرددت در خدايد تا بركار را تدارك ددا تمام اين اموخ 31: 1
  ».ه ارمغان آورندزات را براي خود بچرا انسانها فخر نمايند؟ آنها قادر نيستند حتي يكي از اين امتيا«
او . و اينكه چگونه خدا را جالل داد نه خودش را نمايد مي وريآلس خدمت خود را در ميان آنها ياداكنون پو 1: 2

ود را سخنور كه خوجه مايل نبود  و به هيچا .و نه فضيلت كالم يا حكمت را خدا را اعالم نمايد نزد آنها آمد تا سر
مت اين موضوع بيانگر اين امر است كه پولس رسول به تفاوت ميان خدمت جسماني و خد. يا فيلسوف جلوه دهد
از . است مقصود از خدمت جسماني آن خدمتي است كه بيشتر برخاسته از احساسات انساني. روحاني پي برده بود

دهد و وجدان و  مي كند كه مسيح را جالل مي ت كالم خدا را به شكلي بيانحقيق ،نيروحا متسويي ديگر خد
  .دهد مي ثير قرارقلب شنوندگان را تحت تأ

 ي كهدر حال .به شخصيت او دارد ارهاش مسيح عيسي .ودب »سيح و او را مصلوبيسي مع«ولس م پون پياممض 2: 2
  .دهد مي بشارت مسيحي را شكل محتوايشخصيت و كار خداوند عيسي . ر كار اوستنگبيا »را مصلوب او«
نزد ر يابس رس و لرزشت او در ضعف و. تار او نه احساسي و نه جذاب بودورزد كه رف مي كيدپولس همچنين تأ 3: 2

او خود . باشد و نه پولسن خدا زميني نهاده شده بود تا شكوه قدرت از آگنجينة انجيل در ظرفي  .قرنتيان رفت
  .كند تا خط بطالني بر زورمندان بكشد مي از اين بود كه چگونه خدا از ضعفا استفاده اي هنمون

ن باورند اي ربرخي ب .وحرو قوت ن بلكه به برهاحكمت نبود،  كننده قانعنه وعظ او به سخنان  لس ونه كالم پو 4: 2
 ديگران كالم او را شهادت بر اشخاص .ودن بة آئوة اراشي ،د از وعظمحتواي سخنان او و مقصو ،مد از كالكه مقصو

ه ه بيچگال هبر طبق معيارهاي اين دنيا، پولس رسو. مردندش مي هاي او به گروه بر او را پيام دانند و وعظ مي
به تو مود تا شخص را بهم او عمل نروح خدا در پيغا ،بلكه برخالف آن .ل نيامدئيك دعواي خطيبانه نار پيروزي د

  .گناهان و بازگشت به سوي خدا هدايت نمايد از



- ١٢  - 

 

د تا نوندگانش شيفتة شخصيت او شوند دارد كه شواقف بود كه هميشه اين خطر وجولس بر اين امر وپ 5: 2
 اني خود در نجات دادن ديگران واقف بود، تصريح نمود كه او تنها انسانها را هدايتناتو بهاو كه  .خداوند زنده

مايند يا كالم خدا را ن مي متمام كساني كه پيغام انجيل را اعال. كند تا به خدا توكل نمايند و نه برحكمت انسان مي
  .ماً اين موضوع را مد نظر قرار دهندئدهند بايد دا مي تعليم

كنيم نزد  مي حكمتي بيان .)7 ،6آيات ( ل بيان شده است منشأ الهي دارد، حكمتي كه در انجيولدر وهلة ا 6: 2
نه حكمتي كه مد نظر ، و مت، حكمت اين عالم نيستاما اين حك. اند هكاملين يا كساني كه به بلوغ فكري رسيد

 يندآ مي ه به اين دنياتاورة كوچيزي است كه مانند خودشان كه تنها براي يك د آنان حكمت. رؤساي اين عالم است
  .گردد مي زايل

ه قبالً آشكار نشده بود، اما اكنون ست كعهدجديد ا ي درحقيقت) راز( سرّ. كنيم مي حكمت خدا را در سرّي بيان 7: 2
اي است كه  حكمت مخفي اين سرّ .اند هكليساي دوران اوليه آن را بر ايمانداران مكشوف ساخت يرسوالن و انبيا

يوناني در  د وگيرد، همچون اينكه يهو ميانجيل حقايق عالي را دربر سرّ .رها پيش براي جالل ما مقدر فرمودده خدا
اينكه تمام  نيز مسيح يك هستند، اينكه خداوند عيسي باز خواهد گشت و منتظران خود را با خود خواهد برد، و

  .ندشو مي ا همه متبدلهند مرد امايمانداران خوا
به عوامل انساني آنها بر  اي هيا اشار هستندن است به ارواح شرير كه در آسما اي هن عالم احتماالً اشاريا رؤساي 8: 2

پسر قدوس خدا  كشتن دانند نميتوانند درك نمايند و  نمي را) مسيح و صليب( آنها حكمت مخفي خدا. روي زمين
  .ندكرد نمي جالل را مصلوبوند د خدادانستن مي ي خدا راها يقرزيرا اگر ط. شود مي منجر به تباهي آنها

گويند كه چگونه  مي اين عبارات. اند هصيف شدوت16 -9در آيات) ذهن( الهام و تنوير يعني فرايند مكاشفه 9: 2
ن حقايق را با الهام نه ايدس بر ما آشكار ساختند، و نيز اينكه آنها چگوالق روحق عالي را به كمك يرسوالن اين حقا

  .كنيم مي ح درك، و چگونه ما آنها را با تنوير رودر ميان گذاشتند دس با ماالق روح
شد با حواس  نمي خته بود، حقايقي كهخدا در آن حقايق عالي را اندو نبوتي است كه 4: 64از اشعيا  9نقل قول آية 

چشم، گوش و ( هقوسه . يدمان بر دوستداران خود آشكار نماد بلكه الزم بود او به مرور زنها را درك نموطبيعي آ
كنند،  نمي ، اما اينها براي درك حقايق الهي كفايتاند هاينجا ذكر شد زيم درتوانيم توسط آنها بيامو مي كه ما) خاطر

  .براي درك آن ما به روح خدا نيازمنديم
ار است دشوگاه اين مفهوم در ذهن ما نقش بست ديگر دانند، و هر مي به شكوه آسمان اي هاشار را معموالً اين آيه 

اولين بار در عهد جديد آشكار  براي گويد كه مي ولس در اينجا درباره حقايقي سخنپ .يريمكه مفهومي ديگر را بپذ
ذهن انسان  .هاي علمي يا تحقيقات فلسفي اين حقايق را كشف نمايد سيرتواند با بر نمي انسان هيچگاه .اند شده

شكار شد كشف آل يكه در آغاز دوران انج را يآور عجابار اسرا در نبودد هيچگاه قاش مي اگر به حال خود وانهاده
  .است درك حقيقت الهي كامالً ناتوان منطق بشري از. نمايد

به . آسمان نيست 9كند كه مقصود از آية  مي ثابت »خدا آنها را به روح خود بر ما كشف نموده است«عبارت 10: 2
در  »ما«. اند هده بودند، اكنون بر رسوالن دورة عهد جديد آشكار شدكه در عهد عتيق بيان ش يقيبياني ديگر، اين حقا
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روح خدا بود كه ذهن رسوالن و انبياء را تنوير نمود، زيرا روح . به نويسندگان عهد جديد اي است هاين جا اشار
الوهيت است  سه شخصديگر، روح خدا كه يكي از  بارتبه ع. كند مي ي خدا را تفحصها همه چيز حتي عمق

  .نهايت دارد و تمام حقايق الهي را درك نموده قادر است آنها را به ديگران منتقل نمايد بيحكمت 
مگر خود او بخواهد آن را ند دا نمي هيچكس فكر ديگري را. داند جز خودش نمي حتي امور انساني را كسي 11: 2
 حيوان. ن انسان را داشته باشدفكر انسان، شخص بايد روح آ پس حتي براي درك. گران در ميان بگذارديد با

  .تكند روح خدا اس مي تنها كسي كه امور خدا را درك. مورد خدا نيز چنين است رد. تواند افكار ما را بخواند نمي
تواند در مورد تمام نويسندگان  مي بته اگر چهلكند، ا مي نويسندگان عهد جديد اشاره به 12در آية  »ما« 12: 2

يق توانست حقا مي دسالق روحدس را يافته بودند، الق روحرسوالن و انبياء  كه از آنجا. نيز صدق كند مقدس كتاب
م، اي هليكن ما روح جهان را نيافت«: مقصود پولس نيز در اين آية همين است. لهي را با آنها در ميان بگذاردعميق ا
الن بدون آن روح كه از خدا است رسو ».دا به ما عطا فرموده است بدانيمتا آنچه خ ن روح كه از خداستبلكه آ

  .در عهد جديد حفظ شده درك نمايند گويد و براي ما مي كه پولس ازآن سخن را هييق الهيچگاه قادر نبودند حقا
 آن مكتوبات مقدس را از خدا توسطن ي كه نويسندگاحال كه پولس فرايند مكاشفه را توصيف نمود، فرايند 13: 2

 13آية  .فتپردازد، فرايندي كه توسط آن، اين حقيقت به ما انتقال يا مي فرايند الهامف صييافتند، در ادامه به تو مي
كند كه رسوالن به  مي ح بيانپولس رسول به وضو. ين داليل اثبات الهام لغوي در كالم خداستتر يكي از قوي

آنها همان  بلكه ،ار نبردنداين سخنان را به كن يا با حكمت انسا خود هنگام انتقال اين حقايق به ما به انتخاب
ي حقيقي مكتوبات ها هژوا يم كهو بدينسان ما معتقد. دس به آنها آموخته بودالق روحكه را به كار بردند سخناني 

مالً قابل ست ماست كازه در دكه امرو يمقدس كتابو  داستم خنويس اوليه همان كال به شكل درست دستس مقد
 .باشد مياعتماد 

 Mechanical) كاردديكته خومفهوم به نچه گفتيم دهند، چرا كه آ لحظه برخي فرياد اعتراض سرمكن است در اين م

Dictation) ما اين حالاما با  .استعداد خود سود جويند از سبك و نويسندگان، گويي كه خدا اجازه نداده است 
توانيم الهام  مي پس چگونه. داردپولس با سبك نگارش لوقا كامالً تفاوت  شدانيم كه به عنوان مثال سبك نگار مي

كالم مقدس  يها ك نگارش نويسندگان تطبيق دهيم؟ خدا به شكلي كه براي ما قابل فهم نيست واژهبلغوي را با س
و اجازه داد شخصيت انساني نويسندگان  و سياق خاص نويسندگان آغشته نمودنمود، اما آنها را به سبك  را عطا

  .قسمتي از كالم كامل او باشند
شايد معناي آن چنين . توان به روشهاي گوناگون شرح داد مي را »نماييم مي ها جمع ها را با روحاني روحاني«عبارت 

انتقال حقايق روحاني به انسانهاي ) 2( .كند مي دس عطاالق روحيي كه ها هني با واژتعليم حقايق روحا) 1( :باشد
ما . مقايقي ديگر در قسمتي ديگر از كالبا ح مقدس كتابمقايسة حقايق روحاني در يك قسمت از  )3( .روحاني

يق فرايند الهام شامل انتقال حقاكه گويد  مي پولس دراينجا. ين تفسير از متن استتر معتقديم توضيح اول مناسب
توان تفسير  مي از اين رو. دس براي هدف خاصي آنها را در نظرگرفته استالق روحكه  است ييها هالهي توسط واژ

گاهي انتقاد شده است كه اين  ».ي روحانيها بيان حقايق روحاني در قالب واژه«: بيان كرد اين شكلرا به آن 
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اما  ».نويسم مي«و نه  »كنم مي بيان«گويد  مي تواند به الهام اشاره داشته باشد چرا كه پولس در اينجا نمي عبارت
 ،38: 12به عنوان مثال يوحنا( نيست اي بيگانه واژه ي الهامي چندانها ص نوشتهخصو در »بيان كردن« كاربرد واژة

  .)21: 1سپطر2 ؛25: 28اعمال  ؛41
انسان . شود مي تنها به روح خدا پذيرفتهكه  موزيمآ مي تنها مكاشفه و الهام الهي است، بلكه در اينجانه انجيل  14: 2

تواند آنها را درك نمايد زيرا  نمي است و نيزپذيرد، زيرا كه نزد او جهالت  نمي خدا رايي امور روح نفساني، به تنها
 .توان آنها را دريافت مي تنها به روح

   :كند مي شاداب اعالم (Vance Havner) وانس هافنر
اين كار بسان ريختن مرواريد در . كند نمي ايمان بينقشة خدا براي اشخاص  ده صرف تشريحمسيحي حكيم وقت خود را بيهو

يك در پارك شهر در خصوص فيزيا  صيف نمايدان بتواند غروب آفتاب را براي شخصي نابينا توشايد انس. پاي خوكان است
درك مكاشفه الهي بدون مدد جهت  نيز تالش انسان در و انسان طبيعي قادر به درك اين امور نيست. بحث نمايد اي ههست
تا هنگامي كه شخص . آفتاب را به چنگ آورد يها گيري اشعهنمايد با يك قالب ماهيدس مانند اين است كه وي سعي الق روح

ا كند چر نمي ي را دواداشتن دكترا درد .دس به او نياموزد تمام اين امور برايش بيگانه خواهد بودالق روحلد نشود و از روح متو
  .است »يك امتياز بيهوده« كه اين امر در اين حوزه به منزلة

تواند اين حقايق عالي را تميز دهد حتي اگر چه  مي فته استيا كه از روح خدا تنويرديگر شخصي  از سوي 15: 2
كش باشد، اما با اين حال او شاگرد تواناي  يا لوله ، ماهيگيريد او يك نجارشا. ايمانان قادر نيستند بر او حكم كنند بي

ا و ب كند مي كند، تحقيق مي دس است تفحصالق روحشخص مسيحي كه تحت حاكميت «. مكتوبات مقدس است
ه چگايد او هيشا. در نظر دنيا او راز است ».شود مي به درك و فهم آن نايل يد ونما مي رسيررا ب مقدس كتابدقت 

حتي آنها را به  دانشگاه الهيات نرفته باشد، اما با اين حال قادر است اسرار نهان كالم خدا را درك نموده و به
  .ديگران تعليم دهد

 »فكر خداوند را دانسته باشد تا او را تعليم دهد؟كيست كه «: پرسد مي يهي اشعيا رااكنون پولس اين سئوال بد 16: 2
او خود را . تواند خدا را بشناسد نمي حكمت يا قدرت انساني. ة پاسخ آن استئمطرح كردن اين سئوال به منز لة ارا

درند حقايق عميق الهي دارند قا ني كه فكر مسيح را، كسااين حالبا . سازد مي گزيند آشكار بر كساني كه خود برمي
  .را درك نمايند

  :توانيم اين مطالب را چنين مورد بازنگري قرار دهيم مي پس
دس حقايق ناشناخته را بر انسانها الق روحم است كه خدا توسط ضوع بدين مفهواين مو .)12 -9آيات (مكاشفه  اول

  .ق را مكشوف ساخته بوداين حقاي اي هلعادا رقروح خدا به طرز خا. آشكار ساخته است
يي را ها براي انتقال اين حقايق به ديگران همان واژه) مقدس كتاب و ديگر نويسندگان( رسوالن. )13آيه ( دوم الهام

  .دس بديشان آموخته بودالق روحبه كار بردند كه 
يد الهام شوند، بلكه باآسايي آشكار شده و  حقايق نه تنها بايد به طرز معجزهاين  .)16 -14آيات(تنوير  سرانجام 
  .گردنددس درك الق روحوسط قدرت طبيعي ت
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م خوراك داده بود چرا كه آنها در ايمان ضعيف و جوان پولس به هنگام ديدار اول خود از قرنتس با شير كال 1: 3
چرا كه هنوز  آنها قادر به درك تعاليم عميق روحاني نبودند. نگام با شرايط آنها مناسب بودن هتعليم او در آ. بودند

  .مسيح بودند ل درآنها اطفا. نوايمان بودند
ا قادر به نهآ .نامد مي كه در اينجا آن را شير وط به مسيح را به آنها آموخته بودق مقدماتي مربيپولس تنها حقا 2: 3

ردان خداوند عيسي نيز به همين طريق به شاگ. چرا كه هنوز به قدر كافي رشد نكرده بودند ،هضم گوشت نبودند
حقيقت  .)12: 16 يوحنا( »بسيار چيزهاي ديگر نيز دارم به شما بگويم لكن طاقت تحمل آنها را نداريد« :خود گفت

  .دنيرا درك نما تر يق عميقنتيان اين بود كه آنها به قدر كافي رشد نكرده بودند كه بتوانند حقابوط به قرانگيز مر غم
چنين . نمود مي وجود حسد و نزاع اين امر را ثابت. بردند مي ني بسرايمانداران تا به حال در وضعيت جسما 3: 3

  .شوند مي رود و نه از كساني كه توسط روح خدا هدايت مي ري اين دنيا به شماهاي انسانها رفتاري از ويژگي
س از طرح لكردند و مقصود پو مي رآنها با طرفداري از رهبران انساني همچون پولس و اپلس كامالً انساني رفتا 4: 3

  »كنيد؟ نمي آيا با اين كار همچون انسانها رفتار« كه اين سئوال نيز همين است
اكنون او به  .انسان را نشان داده است قتما، حس رسول تا به اين لحظه با توصيف ذات حقيقي پيام انجيللپو

رهبران مذهبي و جالل دادن سازد كه طرفداري از  مي گاه نيز آشكاردپردازد و از اين دي مي مضمون خدمت مسيحي
 .آنها حماقت محض است

آنها فقط واسطه بودند  .واسطة ايشان قرنتيان به خداوند ايمان آورده بودنده ب كه اپلس و پولس خادماني بودند 5: 3
 .افراشتند ميقرنتيان چقدر نادان بودند كه خادمان را تا به درجة استادي بر پس. داران مكاتب انساني و نه طاليه
به خاطر خادمان نه نماييد كه اهل خاتصور « :در اين مورد عبارت جالبي بيان كرده است (Lronside) آيرونسايد

  ».خود دچار تفرقه شوند
 پولس خود –ود است تواند انجام دهد بسيار محد مي دهد كه كاري كه خادم مي پولس با استفاده از تمثيل نشان 6: 3

توانيم كالم را  مي امروزه نيز برخي از ما. توانست نمو بخشد مي ، اما تنها خدانمايد توانست بكارد و اپلس آبياري مي
توانيم براي خويشان و دوستان نجات يافته خود دعا نماييم، اما تنها خداوند است كه كار  مي بشارت دهيم و همة ما

  .دهد مي نجات را انجام
آنها به خودي . دهنده نقش چندان مهمي ندارند م كه كارنده و آبينينيم ببتوا با توجه به اين ديدگاه اكنون مي 7: 3

پس چرا بايد در ميان مسيحيان حسادت و رقابت به چشم بخورد؟ هر يك بايد . خود قدرت بخشيدن حيات ندارند
  .كند شادي نمايد مي زد را دراو هنگامي كه خداوند دست خو به وي محول شده انجام دهد كه را يكار

مت به خد كه تا آنجا. ي يك هدف و موضوع هستندرا كه هر دو در پ، يك هستند چو سيراب كننده كارنده 8: 3
مشقت  به حسبآنها در روز واپسين هر يك اجرت خود را . شود آنها هر دو در يك سطح قرار دارند مي وطمرب

  .قرار خواهد شدز تخت داوري مسيح بردر آن رو. خود خواهند يافت
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تمام خادمين همكاران او هستند، و دوش به دوش يكديگر . برابر او مسئول هستند ركه همه د استخدا كسي  9: 3
ع اردمان اين موضو. كنند، و يا به عبارتي ديگر روي يك عمارت با هم مشغول به كار هستند مي در مزرعه خدا كار

  ».كديگر مشغول به كار هستيمتعلق داريم و در كنار ي ه خداران هستيم كه بما همكا«: كند مي چنين تفسير را
فيض  به حسبكند كه تنها  مي ي اقراردهد و پيش از هر چيز مي پولس سخنان خود را با مفهوم عمارت ادامه 10: 3

به او داده است تا  نايي است كه خدامقصود او از اين سخن آن توا. خدا توانسته است اين عمارت را بنياد نهد
سپس او به نقش خود در آغاز اين جماعت . اينكه او لياقت اين توانا يي را ندارد وظيفه يك رسول را انجام دهد و

. دربارة مسيح و مصلوب شدن او موعظه كندمد تا او به قرنتس آ ».چون معمار دانا بنياد نهادم«: پردازد مي در قرنتس
 ».سازد مي ديگري برآن عمارت« افزايد مي سپس او. نجات يافتند و كليساي محلي در آنجا بنياد نهاده شد اي هعد

ه او نهاده بود به دي كگمان ديگر معلماني است كه پس از او به قرنتس رفته و بر بنيا بيمقصود او از اين عبارت، 
 ».كند مي رتنه عماليكن هر كس با خبر باشد كه چگو«: دهد مير پولس هشدا اين حالبا . كار مشغول شدند

برخي با تعاليم تفرقه . ه خدمت تعليم در كليساي محلي امريست بسيارخطيرمقصود وي از اين سخن اين است ك
بدون ترديد پولس به هنگام نگارش اين عبارات بر اين امر واقف  .قرنتس آمده بودند م خدا بهانگيز و خالف كال

  .بود
ي دوبارة آن يازي به بناهر گاه كه بنياد نهاده شد، ديگر ن. براي بناي يك ساختمان تنها يك بنياد الزم است 11: 3

  .آن بنياد عيسي مسيح، شخصيت و كار او بود. قرنتس نهاده بود د كليسا را درپولس رسول بنيا. نيست
به عنوان مثال برخي از تعاليم از . ممكن است تعاليم بعدي در كليساي محلي داراي ارزش گوناگوني باشد 12: 3

احتماالً مقصود از جواهر در . يه نمود، نقره يا جواهر تشبرا به طال توان آنها مي ارزش پايدار برخوردار هستند، و
) نوعي سنگ شبيه مرمر( اين عبارت الماس، ياقوت و يا ديگر جواهر آالت نيست، بلكه گرانيت، سنگ مرمر، رخام

از لي ي محاز سويي ديگر ممكن است تعاليم در كليسا .گيرند مي مورد استفاده قرار كه در امر ساختمان سازي
  .چنين تعليمي به چوب، گياه يا كاه تشبيه شده است. ارزش ناپايدار برخوردار باشد و يا اصالً داراي ارزشي نباشد

درست است كه همه ما هر روزه . عموماً اين عبارت براي اشاره به زندگي تمام ايمانداران مسيحي به كار رفته است
دانشجوي نكته بين  اين حالاپسين آشكار خواهد شد، اما با اصل عمل ما در روز وشيم و حبا مي در حال بنا

  .كند بلكه به واعظان و معلمان نمي درخواهد يافت كه اين عبارت در وهلة اول به ايمانداران اشاره مقدس كتاب
ه تخت داوري مسيح، هنگامي كه تمام ره دارد بروز اشا. در روز واپسين كار هر كس آشكار خواهد شد 13: 3

فرايند اين بازبيني به عمل آتش تشبيه شده . ي كه براي مسيح انجام شد، مورد بازبيني قرار خواهند گرفتخدامات
تش به است خدماتي كه براي خدا جالل و براي انسان بركت بياورد همچون طال، نقره و جواهري خواهد بود كه آ

ناآرامي سازد و نتواند آنها را تهذيب نمايد از سويي ديگر خدمتي كه قوم خدا را دچار . ن آسيبي نخواهد رسانيدآ
  .آتش عمل هر كس را خواهد آزمود كه چگونه است. شوند مي در آتش سوزانيده
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كه خدمت- ن را پيش رو داريم لين نوع آما او 14ية در آ. به كليسا ممكن است سه نوع با شد كار مربوط 14: 3
در برابر تخت داوري مسيح تاب خواهد آورد و خادم  در چنين موردي حيات خدمتي خادم. ماهيت پر بار دارد

  .فتاجر خواهد يا
ت گر چه خود نجا آيد مي ن وارددر اين نوع خدمت به خادم زيا. ثمر است بيدومين نوع خدمت، خدمت  15: 3

. دن نيستزيان به منزلة تاوان چيزي را دا«: سازد مين خاطر نشا (E.W.Rogers) راجرز .تشيابد اما چنانكه از ميان آ
ن را نداراكفارة گناه ايما. ه داوري تخت مسيح ارتباطي با گناهان و كفارة آنان نداردية پر واضح است كاز اين آ

از اين رو نجات ايمانداران هيچگاه . مسيح بر صليب جلجتا پرداخت نمود، و يكبار براي هميشه حل وفصل شد
  .نجا موضوع بر سرخدمت استموضوع بحث تخت داوري مسيح نخواهد بود، بلكه در اي

 اين رو از اين آية در حمايت ازد و از يل شوكليساي كاتوليك رومي نتوانسته است ميان نجات و اجر تماييز قا
 به برزخ اي هدهد كه اين عبارت اشار مي ، يك بررسي دقيق از اين آية نشاناين حالبا . جويد مي آموزة خود سود

 تش عملبلكه آ. شود نمي نمايد استنباط مي كه آتش شخصيت انسان را تهذيب هيچ نشاني از اين عقيده. ندارد
علي رقم اين حقيقت كه اعمال انسان . دهد مي اينكه از چه نوعي است را مورد آزمايش قرار ن ووخدمت انسا

  .شود، او نجات يافته است مي سوخته توسط آتش
نگاه كنيد به ( م خدا به آتش تشبيه شده استعقيده جالب ديگر در مورد اين آية اين است كه گاهي كال

دهد  مي زمايش قراردر برابر تخت داوري مسيح مورد آ مت ما راهمان كالم خدا كه خد .)29: 23ارميا و24: 5اشعيا
كنيم، پس خدمت ما در روز واپسين از اين  مي بنا مقدس كتابي ما مهيا است اگر ما بر طبق تعاليم ون نيز برااكن

  .افراز بيرون خواهد آمدآزمايش سر
خدا ) يوناني، صحن داخلي زيارتگاه و يا مكان مقدس( سازد كه آنها هيكل مي پولس به ايمانداران خاطر نشان 16: 3

دس در الق روحالبته درست است كه هر ايماندار نيز هيكل خدا است و . هستند و روح خدا در آنجا ساكن است
، و آرزو نگرد ي ميپولس به كليسا همچون يك مشاركت گروه. جا اين نيستاين، اما مقصود در باشد مي وي ساكن
  .ارزش مقدس اين دعوت تحقيق بخشند نها بهدارد كه آ

گويا معلمان دروغين به كليساي قرنتس . سومين نوع خدمت در كليساي محلي خدمت خراب كننده است 17: 3
كردند كه اين امر يك  نمي آنها گمان. كرد تا تقدس مي ه ترغيبمد تعاليم آنها بيشتر به گناآ مي دند و به نظرآمده بو

اگر كسي هيكل : دهد مي شود، از اين رو پولس فرياد اعتراض سر مي موضوع مهم بوده و موجب خرابي هيكل خدا
ن يه به اين اوضاع واحوال كليساي محلي در قرنتس اين آبا در نظر گرفت. خدا را خراب كند، خدا او را هالك سازد

شود، خدا او را دار  هنا است كه اگر كسي وارد يك كليساي محلي شود و باعث شود شهادت آن كليسا خدشمع
اهميت . نداران حقيقي نيستندموضوع بر سر معلمان دروغيني است كه در عيسي خداوند ايما. هالك خواهد ساخت

  ».مقدس است و شما آن هستيد زيرا هيكل خدا«: بسيار مشهود است 17اين تخلف در سخنان پاياني آية 
شايد برخي . مسيحي همواره خطرخودفريبي وجود دارددر خدمت مسيحي و نيز در طول تمام دوران زندگي  18: 3

هر كس كه به . كردند داراي حكمت بسياري هستند مي قرنتس آمده بودند وانمودلب معلم به ن كساني كه در قااز آ



- ١٨  - 

 

د در نظر دنيا جاهل يدر نظرخدا حكيم گردد باه اگر بخواهد موزد كباليد بايد بيا مي حكمت دنيوي خود
   :خالصه كرده استدت دلسوزانه اين نكته را چنين گا.بشود

اگر هر شخص چه اهل قرنتس و يا غيره در حال موعظه انجيل در جماعت شما چهره يك انسان حكيم و يايك 
بالد از بين  مي كه به آن ن حكمتيامي كه از آن بحراني كه طي آانديشمند را به خود بگيرد، بايد اطمينان يابد تا هنگ

نرود عبور نكند به آن حكمت حقيقي دست نخواهد يافت و تنها پس از اين بحران است كه او حكمت آسماني را 
 .خواهد يافت

ا حكمتي ، و يانسان با جستجو هيچگاه نخواهد توانست خدا. حكمت اين دنيا در نظر خداوند جهالت است 19: 3
انساني بيابد كه قادر باشد يك نقشة نجات براي انسان طراحي كند كه طي آن خدا انسان شود تا به خاطر 

نقل شده است تا نشان دهد كه  13: 5از ايوب  19در آية . گناهكاران عصيانگر، پست و مجرم جان خود را فدا نمايد
تواند در  نمي انسان با تمام دانش خود. ف خود نايل شودكند تا به اهدا مي ني غلبهخدا بر حكمت به اصطالح انسا

 خداوند خللي وارد نما يد؛ يها نقشه

  .دهد كه آنها علي رغم بهره بردن از حكمت دنيوي كامالً ضعيف و ناتوان هستند مي در عوض خدا همواره نشان
داند،  مي تدالالت حكماي اين دنيا راشده است تا تأكيد نمايد كه خداوند تمام اسنقل  11: 94مور در اينجا مز 20: 3

حكمت دنيوي را  رود كه مي پيش لس تا به اين حداما چرا پو. ثمر هستند بيمحتوا و  بيداند كه آنها باطل،  مي و نيز
ني كه به نظر اين حكمت نهادند و از رهبرا مي ي ارجن به چنين حكمتقرنتيا –؟ تنها به اين دليل خواند مي اعتبار بي
  .نمودند ي ميرساندند پيرو مي رز چشمگيري به ظهورا بر طر
 مربوطخداوند  يبه خادمان حقيق ي كهآنجايو تا . با توجه تمام اين سخنان هيچكس نبايد در انسان فخر كند 21: 3

آن شما از همه چيز. ها هم به ما تعلق دارندما به آنها تعلق داريم بلكه بدانيم كه آن يد فخر كنيم به اين كهشود، نبا مي
  .است

خادمين مسيحي به ما تعلق دارند، چه پولس . ناميده است »فهرست دارائيهاي فرزند خدا«را  22شخصي آية  22: 3
آنها همه به ما تعلق دارند، پس حماقت است كه اعالن كنيم ما  ي كهنجاياز آ. بشر، يا اپلس معلم، يا كرسپس شبان

به عنوان وارثان مشترك با مسيح، روزي مالك آن ميراث خواهيم شد،  ما. به آنها تعلق داريم پس همه از آن ماست
دانند  نمي كنند مي متيراث خدني كه براي اين مكسا. اما در اين اثنا نيز توسط وعدة الهي اين ميراث از آن ما است

زندگي به مقصود ما از زندگي، تنها زندگي زميني نيست بلكه . زندگي از آن ماست. كنند مي كه براي ما كار
براي ما مرگ ديگر يك دشمن هراس انگيز نيست كه . و موت از آن ماست. ين شكل ممكنتر كاملترين و حقيقي

 بلكه اكنون مرگ پيغام آور خداست كه جان ما را به آسمان: ني تاريك و ناشناخته منتقل نمايدن ما را به مكاجا
چيزها در  يسته است كه همهخن بسيار شااين س. هستندچيزهاي حال و چيزهاي آينده نيز همه از آن ما . برد مي

ستارگان براي « :گفته است (A. T. Robertson) رابرتسون .در خدمت مسيح استي است كه او خود خدمت انسان
   ».با خدا شريك استت جنگند كه در نجا مي انساني
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تعلق به مسيح هستند و اين به نها مد كه آكردن مي برخي از قرنتيان ادعا. تمام مسيحيان به مسيح تعلق دارند 23: 3
لس چنين اما پو –دند را شكل داده بو »حزب مسيح«آنها . شود مي ن از مسيح تمامن ديگرابهره ماند بيبهاي 
پولس با عيان كردن شأن حقيقي مقدسين، . در مسيح هستيم و مسيح از خدا استهمه  ما. كند مي انكاررا  اي هعقيد

  .يدنما مي شكارتشكيل احزاب و تفرقه در كليسا را آ به شكل بارزي حماقت
كه مقدسين به آنها همچون خدام و : گويد مي پولس براي اينكه آنها قدر او و ديگر رسوالن را بدانند چنين 1: 4

. كند مي يتدمي است كه از شخصيت و يا اموال ديگري حماوكيل، خا. دستياران مسيح و وكالي اسرار خدا بنگرند
اري است كه در گذشته مخفي بودن و اكنون خدا آنها را بر رسوالن و انبياء دورة عهد ، اسراز اسرار خدامقصود 

  .جديد آشكار ساخته است
انسان به زيركي، حكمت، ثروت، و موفقيت . پرسي از وكال اين است كه امين بودن آنها ثابت شودزهدف از با 2: 4

  .كه در هر چيز به مسيح امين باشند ستني اا خدا به دنبال كسا، امنهد مي ارج
ت گويد بجه مي به همين علت است كه پولس. ار است كه مردم ارزش امانتي كه در وكال است را در يابنددشو 3: 4

فته است كه او چقدر درتشخيص پولس دريا. ويا از يوم بشر حكم كرده شود او كمتر چيزي است كه از قرنتيان
  ».كنم نمي بلكه بر خود نيز حكم« :افزايد مي او. ا ناتوان استاصالت امين بودن نسبت به خد

  .انساني متولد شده بود اي همي كه همواره بر او بود در يك خانواددانست با حك مي او
وجود هرگونه اتهامي مبني بر  اين است كه او از »بينم نمي زيرا كه در خود عيسي« مقصود پولس از عبارت 4: 4

ا اينكه از گي اش و ير او اين نيست كه وي از وجود گناه در زندمنظو. اطالع است بيخدمتش وفايي در زمينه  بي
بايد اين متن را در پرتو چارچوب آن مورد مطالعه قرار دهيم، و ! قصور خود در راه رسيدن به كمال آگاه نيست

دانست، لكن از اين  نمي اما حتي اگر چيزي درباره خود. در اينجا خدمت مسيحي و امانت در آن است بچوچار
  .گذشته از اينها، خداوند حاكم است. دانست نمي حكم كردن در اين مورد او خود را اليق .شد نمي دهعادل شمر

هستيم  ما بيشتر مايل. ت را داشته باشيمخدمت مسيحي كمال دقبي در پرتو اين موضوع، بايد درمورد ارزيا 5: 4
خط مشي مطمئن اين . يم، و خدمت پنهان و كوچك را حقير شماريمپر سرو صدا و چشمگير را ارج نهمت خد

د، نه تنها در خواهد بود حكم كناو قا. حكم مكنيم، بلكه صبر كنيم تا خداوند بيايد ياست كه، پيش از وقت به چيز
ي چيزبر آنچه كه به چشم قابل رؤيت است، بلكه انگيزة دلها را روشن خواهد كرد، و نيازي نيست كه بگويم، هر 

  .شود نصيبي نخواهد يافت مي دادن خود انجام لبه منظور مطرح كردن و جال كه
ودن خدمات ايمانداران قلمداد يت بخش بمنزلة رضايد به ه هر كس را مدح از خدا خواهد بود، را نبانگاعبارت، آ

  .نه انسانهاا او را مدح خواهد كرد و شد خدبلكه مقصود اين است كه هر كس كه شايستة تمجيد با. كرد
ي يي است كه در كليساها و جدايي ها كند كه غرور سر منشاء تمام شقاق مي در هشت آية بعدي به وضوح بيان

  .داده است قرنتس رخ
 – 5: 3( دهد كه به هنگام صحبت دربارة خدمت مسيحي و اشتياق به پيروي از رهبران انساني مي او ابتدا شرح 6: 4
قرنتيان نه تنها با پيروي از پولس و اپلس دچار تفرقه و . وان الگو سخن گفته استاز خود و اپلس به عن .)5: 4
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با اينحا ل . كردند مي گروهي نيز از افرادي كه پس از آنها نيز وارد كليسا شده بودند پيرويق شده بو دند، بلكه شقا
دهد تا مقدسين از الگوي  مي تود و به اپلس نسبها را به خه دور از ادب و ماليمت مسيحي تمام اين چيزلس بپو

 او. يروي از آنها باعث برانگيختن غرور در آنها نشوندلغه نكرده و با پآنها بياموزند كه در عقايد رهبران خود مبا
  .م خدا بسنجنددسين همه چيز و همه كس را با كالخواست كه مق مي
. ن است كه خدا چنين مقرر كرده استاي طريك معلم مسيحي نسبت به ديگري عطاي بيشتري دارد، به خااگر  7: 4

يقت اين موضوع در مورد همه ما صادق است كه هر آنچه كه داريم از در حق. هر چه كه او دارد از خداوند است
پس چرا فخر كنيم و دچار غرور شويم؟ استعدادها و عطايايي كه داريم حاصل هوش  ،اگر چنين است. خدا داريم

  .و ذكاوت ما نيست
كردند،  مي ادتي عطاياي روحاني در ميان خود فخرنها به زيآ. تيان خودكفا شده بودند، همه سير شده بودندقرن 8: 4

آنها . كردند نمي ديگر نيازي احساس. كردند مي آنها همه در تجمل و آسايش زيست. آنها همه دولتمند گشته بودند
 پولس بيان. ندداد مي مبدون وجود رسوالن انجا ا اين كار را، امكنند مي كردند كه گويي سلطنت مي طوري رفتار

كه شخصي  همان گونهاما  !كرد مي ها فرا رسيده بود تا او نيز با آنها سلطنتنكند كه آرزو داشت زمان سلطنت آ مي
هنگامي كه خداوند  ».اوقات زندگي فرصت آموزش براي زمان سلطنت است«اين اثنا  ردر اين باره گفته است د

اما در . لكوت خود را بر روي زمين بر قرار سازد مسيحيان با وي سلطنت خواهند نمودزگردد و معيسي مسيح با
  :دهد مي هشدار (H.P.Barker) باركر .بود كه در عار نجات دهندة طرد شده شريك گردندنها اين اين اثنا، برتري آ

با اين حال اين . ج افتخارخود باشيمد ما به دنبال تاساين خيانت محض است كه پيش از اينكه پادشاه به تاج بر
 »دولتند«ا قرنتيان ام. شوند مي رسوالن خود عار مسيح را متحمل .همان كاري است كه مسيحيان قرنتس انجام دادند

را  ش، آنها لحظات خودنها مي خداوند سرور آنها لحظات دشواري را پشت سر ي كهدر حال. بودند »محترم«و 
  .كردند مي جستجو
ي خود را بر ها مراسم تاجگذاري، تا هنگامي پادشاه تاج را برسر ننهاده، اشراف زادگان و اعيان سر آذين به هنگام

فتخار را بر سر نها تاج اشد آ مي هنوز خداوندشان طرد ي كهكردند، در حال مي قرنتيان برعكس عمل. گذارند نمي سر
  !خود نهاده بودند

كند كه  مي او آنها را چنين توصيف. كند مي رنوشت رسوالن را توصيفعلي رغم خود پسندي قرنتيان، پولس س 9: 4
كه  همان گونه. كنند مي آنها را تماشان و مردم و فرشتگا اند هگويي در يك ميدان در مقابل حيوانات وحشي رها شد

قرنتيان از تخت بود، و رسوالن زير تيغ شمشير زمان آن نبود كه  كليسا در مقابل ي كهلدر حا«: گفته است گادت
  ».خود راضي باشند و به خود مباهات ورزند

ون مسيحيان دانا از شأن و ، مقدسين همچشد مي با رسوالن همچو جاهالن به خاطر مسيح رفتار ي كهدر حال 10: 4
برخالف بدنامي . شد نمي هيچ ضعفي مشاهده نرسوالن ضعيف بودند، اما در قرنتيا. برخوردار بودند منزلتي واال

  .، مقدسين از مقام وااليي برخوردار بودندرسوالن
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آنها از گرسنگي، تشنگي، عرياني، . سوالن رسيده باشدزي و سلطنت براي ررسيد كه ساعت پيرو نمي به نظر 11: 4
  .آنها تحت تغيب و آواره بودند. بردند مي وجفا رنج

 شنيدند اما بركت مي آنها دشنام .دكردن مي كردند و مايحتاج خود را فراهم مي نها به دستهاي خود كارآ 12: 4
  .گرديدند مي پرداختند، بلكه با شكيبايي آن را متحمل نمي شدند، به مخاصمه مي هنگامي كه مظلوم واقع. رساندند مي
اينكه، آنها مثل  صهخال. كنند كه خداوند عيسي را بپذيرند مي زنند، به مردم التماس مي هنگامي كه بر آنها افترا 13: 4

توانست همچنان  مي اگر پولس رسول امروز نيز در ميان ما حاضر بود آيا. اند هت دنيا و فضالت همه چيز شدقاذورا
 »؟كنيد مي همچون پادشاه سلطنت بدون ما«كه به قرنتيان گفت به ما نيز بگويد، 

يي كه ها كه از كنايه او. دهد مي ايي در مورد شقاق و جدايي را به ايماندارانكر نهپولس تذ 21 – 14ت در آيا 14: 4
دهد كه قصد او شرمنده ساختن ايمانداران نبوده بلكه تا فرزندان  مي در عبارات قبل به كار برده آگاه است شرح

ريا او نسبت به  بيسخنان نكرده بود، بلكه عالقه ن اين تلخي و كينه او را وادار به بيا .محبوب خود را آگاه نمايد
  .سعادت روحاني آنها

نمايد كه، هر چند هزاران استاد در مسيح داشته باشند، لكن در  مي ولس اين موضوع را به آنها ياد آوريپ 15: 4
شايد . كرده بود، او پدر روحاني آنها بود يتپولس، خود آنها را به سوي خداوند هدا. ايمان تنها يك پدر دارند

چكدام از آن محبت و دلسوزي او را كه آنها را به بره بسياري براي تعليم دادن به آنها نزد ايشان رفته بودند، اما هي
 نوضوعي را بيا، بلكه تنها مخواست خدمت تعليم را حقير شمارد نمي پولس هرگز. سپرده بود برخوردار نبودند

 اي هقتوانند به خدمت مسيحي راه يابند ليكن عال مي دانيم كه درست است، يعني اينكه بسياري مي كه ما همه كند مي
  .مقدسين نداشته باشند، و اين تنها ويژگي كسي است كه آنها را به سوي مسيح هدايت كرده استبه 
كند كه به او اقتدا نمايند، به عبارتي به وقف و سرسپردگي او به مسيح و به  مي دكياز اين رو پولس به آنها تأ 16: 4

  .اند هصيف شدتو 13 -9محبت و خدمت به وقفة او نسبت به ايمانداران، كه در آيات 
محبوب و امين در خداوند زند پولس براي اينكه به آنها كمك كند، تيموتائوس را نزد آنها فرستاد، او كه فر 17: 4

ئوس توصيه كرده بود كه تا راههايي وي را در مسيح به ياد ايشان آورد، همان راههايي كه او در وي به تيموتا. بود
مل كرده است و هر كسي كه وارد نچه كه تعليم داده عگويد كه او به هر آ مي پولس. داد مي تمام كليساها تعليم

  .شود بايد اين را سرلوحه كار خويش قرار دهد مي مت مسيحيخد
 موتائوس را نزد آنها فرستاد، شايد برخي از مخالفانش در قرنتس چنيندهد كه تي مي لس شرحهنگامي كه پو 18: 4

  .كردند مي له تكبراين افراد با بيان اين مسأ. آنها برودترسد كه نزد  مي گفتند كه پولس مي
هنگامي كه او به آنجا برود، تكبر كساني كه . دهد كه بزودي نزد آنها برود، اگر خداوند بخواهد مي اما او وعده 19: 4

  .كنند اما قوت روحاني ندارند را آشكار خواهد ساخت مي براحتي قضاوت
ملكوت به ادعا . خدا اصوالً سخن نيست بلكه به عمل تكه اعتبار دارد، زيرا ملكوگذشته از اينها قوت است  20: 4

  .نيست بلكه واقعيت است
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ازخود نشان دهند او با چوب اگر روحية متخاصم  .نحوه رفتن پولس به نزد آنها به خود آنها بستگي داشت 21: 4
  .روح حلم نزد آنها خواهد رفتبا محبت و  ، اواگر، از سويي ديگر فروتن و مطيع باشند. نزد آنها خواهد رفت

  

  ) 5باب ( بند وباري در ميان ايمانداران بي )ب
باب پنچم با ضرورت وجود تنبيه انضباطي در يك كليسايي كه يكي از اعضاي آن يك گناه خطير كه ماهيت 

برابر چشمان دنيا دست مقدس خود در  هيتتنبيه براي كليسا الزم است تا كليسا به ما. جمعي دارد، سروكار دارد
  .دس بدون اينكه محزون شود در ميان كليسا كار كندالق روحيابد و نيز تا 

و اين يك . شيوع يافته بود كه يكي از اعضاي جماعت قرنتس مرتكب زنا شده بود اي هگويا به طرز گسترد 1: 5
گناه  تر به بيان دقيق. شد نمي نيز يافت ايمان بيحتي در ميان امتهاي يي شكل افراطي از گناه بود، چرا كه چنين زنا

ن شخص گمان مادر آ بي. ه جنسي آشكاري داشته استكور اين بود كه اين شخص با زن پدر خود يك رابطمذ
احتماالً نامادري او . از زن پدر او، نامادري اوستد از اين رو مقصو .ده و پدر دوباره ازدواج كرده بودفوت كر

  .در مورد او كليسا حق قضاوت نداشت. آيد نمي كه سخني از تنبيه او به ميانايمان بوده است، چرا  بي
شايد به . كردند مي وه عميق بپردازند، فخراند هاي اينكه بنها به ج؟ آتيان نسبت به اين عمل چه بودواكنش قرن 2: 5

به  آن قدريا شايد  و. باليدند مي كردند به خود نمي نبيهطي را تين عمل شده و شخص خاطر اينكه متحمل اخا
 يدو يا شا .كردند كه در جريان امور اطراف خود نبودند مي سا به خود فخرني در كليخاطر زيادي عطاياي روحا

  .ي از وجود اين گناه متعجب نشده بودندفآنها به قدر كا. شتند تا تقدس اعضابيشتر به تعداد اعضا توجه دا
اين . نكه بايد تا آن كسي كه اين عمل را كرد از ميان شما بيرون شودكنيد بلكه ماتم هم نداريد، چنا مي شما فخر

 ،كند مي ن مورد عملياو خود در ا،ندينما بدان معني است كه اگر ايمانداران ديدگاه خاضعانه در برابر خداوند اتخاذ
  : يدگو مي (Erdman) اردمان .نمايد مي ن امر اتخاذيالزم در ا يه انظباطيو تنب

بزرگ آن نيست، بلكه در پاكي ن دانستند كه جالل حقيقي كليساي مسيح دربالغت و عطاياي معلما مي ديآنها با« 
  ».نمونة اعضاي آن است اخالق و زندگي

اما در اين مورد اين موضوع به ، كند كه حتي اگر چه او غايب بود مي نتفاوتي آنها بيا بيپولس بر خالف  3: 5
  .ضر استحكم كرده بود كه گويي حا اي هگون

اگر چه او در جسم حاضر نيست، . كه براي تنبيه فرد خاطي به پا خاسته استكشد  مي او كليسا را به تصوير 4: 5
عيسي خداوند به  .حاضر است نجاشوند او در روح در آ مي مسيح جمعم خداوند عيسي ليكن هنگامي كه آنها به نا

گويد كه او با  مي لساز اين رو پو. واردي تنبيه را اعمال كنندچنين مالن اين قدرت را داده بود تا در كليسا و رسو
  .اوند ما عيسي مسيح عمل خواهد كردقدرت خد

سم تا روح ن سپرده شود بجهت هالكت جرد اين بود كه چنين شخصي به شيطااقدامي كه او اتخاذ خواهد ك 5: 5
 اند هرداشت كردبرخي چنين ب. اق نظر ندارندمفصران بر سر مفهوم اين عبارت اتف .درروز خداوند عيسي نجات يابد

 خارج از كليسا جزو قلمرو شيطان محسوب. صيفي است از اخراج شخصي از كليساي محليكه اين عبارت تو 
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ورند ديگران بر اين با. تنها به معناي اخراج از كليسا است »به شيطان سپردن«ن رو، از اي .)19: 5يوحنا  1( شود مي
ديگر امروز چنين چيزي الن عطا شده بود و يك قدرتي خاص بود كه فقط به رسو سپردنكه قدرت به شيطان 

  .وجود ندارد
اين باورند كه اين عبارت به بسياري بر . اردكت جسم نيز اتفاق نظر وجود ندبر سر مفهوم عبارت هال باري ديگر،

ت و عادات گناه آلود از زندگي گرداند تا شهوا مي نرا بر شخص عارضمعناي رنج و عذاب جسمي است كه خدا آ
، كه به كه هالكت جسم توضيحي است از مرگ تدريجي اند هديگران چنين برداشت كرد. آن شخص زايل شود
  .دهد تا توبه كرده و آزاد شود مي شخص اين فرصت را

رتباط و مشاركت همواره احياي ا ندارانته با شيم كه هدف از تنبيه انضباطي ايماما بايد به ياد داش. در هر صورت
نتها شود، اما همواره راهيست كه به ا نمي ه خودي خود پايان قلمداداخراج از كليسا نيز ب. آنها با خداوند بوده است

به عبارتي ديگر، سخن بر سر . ت كه روح در روز خداوند عيسي نجات يابديي اين اسهدف نها. شود نمي ختم
او در  ،كند مي ر گناهي كه مرتكب شده است، در اين حيات تنبيهبه خاط خداوند او را.تباهي ابدي شخص نيست

  .يابد مي روز خداوند عيسي مسيح نجات
شايد آنها ببخشند و . نمايد مي يان را به خاطر فخر كردن و مباهات ورزيدن به خود سرزنشلس قرنتاكنون پو 6: 5

 دانستند كه اندك خمير مايه، تمام خمير را مخمر مي آنها بايد. بگويند كه چنين اتفاقي تنها يك بار روي داده است
 اي همقصود پولس اين است كه اگر آنها حتي با ذر -ه اخالقي استمير مايه در اينجا تصويري از گناخ. سازد مي

گناه اخالقي كنار بيايند، ديري نخواهد پائيد كه اين گناه رشد يافته و سرانجام تمام جماعت را به طرز جدي تحت 
  .ضرورياست  باري حفظ ماهيت كليسا، تنبيه عادالنه و الهي و امري. دهد مي ود قرارتأثير خ

يد نها بابه عبارتي ديگر، آ. خود را از خمير ماية كهنه پاك سازنددهد كه  مي نها دستوراز اين رو پولس به آ 7: 5
خدا . خمير مايه هستيد بيچنانكه : افزايد مي سپس پولس .اقدامي جدي بر عليه شرير انجام دهند تا فطير تازه باشند

كند كه اين مقام بايد با جايگاه آنان مطابقت  مي اكنون پولس بيان. بيند مي پاك، عادل و آنها را در مسيح مقدس
 خميرمايه اقدام بياكنون در مورد عملكرد خود نيز بايد . خميرمايه بودند بيآنها مطابق با جايگاه خود . داشته باشد

زيرا كه فصح ما . شته باشد، و رفتار آنها بايد هم سو با اعتقاد آنها باشدبقت داويت آنها با نام آنها مطاه. كردند مي
 فصح را در ذهن خود تداعي ن فطير جشنپولس به هنگام صحبت درباره نا. مسيح در راه ما ذبح شده است

نها ظرف آ. ساختند مي پاكيه خميرماكند، جشني كه طبق آن يهوديان در عصر روز اول جشن خانه خود را از  مي
ا نه را بآنها تمام خا. از آن باقي نماند تا هيچ اثر دييدنسا مي درون آن را آن قدرآنها  –كردند  مي خمير خود را تميز

ن خود را نزد سپس دستا. باشد هم باقي نمانده اي هكردند تا اطمينان حاصل نمايند كه حتي ذر مي چراغ جستجو
خمير مايه باقي  اي هبيرون كردم، و اگر ذر ام هرا از خان ها آه خدا، من تمام خمير مايه«گفتند،  مي بردند و مي خدا باال

دايي از شرير را به اين عمل ج ».كنم مي آن اطال ع ندارم، با تمام وجودم آن را نيز بيروند مانده است كه از وجو
  .اند هرا خوانده شدامروزه مسيحيان نيز به انجام آن ف ، كهكشد مي تصوير
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اين آيه يكي از بسيار . يري از مرگ خداوندمان عيسي مسيح بر روي صليب استنه و يا تصوكشتن بره فصح نمو
مقصود ما از تعليم نمونه شناختي اين است . نهد مي آيات عهد جديد است كه اصول تعليم نمونه شناختي را بنيان

بسياري از آنها مستقيماً به ظهور . ينده هستنداز چيزهاي آ اي هيكه اشخاص و وقايع عهد عتيق همه نمونه و سا
  .خداوند عيسي براي زدودن گناهان ما توسط قرباني كردن خود اشاره دارند

از عيد در اينجا عيد فصح و يا شام خداوند نيست، بلكه به مفهومي جامع توصيفي است از تمام زندگي د مقصو 8: 5
نبايد با خميرمايه كهنه آن را جشن گرفت و نه با  از شادي باشد، و اي هد جشنواريباتمام وجود ما . يك ايماندار

نسبت به ديگران در دل ما  اي هكنيم، نبايد هيچ فكر شريران مي هنگامي كه در مسيح شادي. خميرمايه بدي و شرارت
گويد، اين مخمر براي تهيه  نمي مايه حقيقي سخنل در مورد خميريابيم كه پولس رسو مي از اين عبارت در. باشد

كه گناه شخص را  اي هگيرد، بلكه او مفهوم روحاني خميرمايه را به كار گرفت تا شيو مي نان مورد استفاده قرار
فطير ساده دلي و يد به ما با. شود را توصيف نمايد مي ناپاك ساخته و تماس او با ديگران باعث ناپاكي ديگران

  .راستي زيست نماييم
اين . زانيان معاشرت كنند يد بابه آنها نوشته بود كه نبا اي هدهد كه قبالً در نام مي ون پولس براي آنها شرحاكن 9: 5

  .ر سئوال برديرا ز محقيقت كه اكنون آن رساله در دست ما نيست نبايد به الهامي بودن كال
جاي  مقدس كتابيسته ديد در كانن يي كه خدا شاها ي پولس الهامي نبودند، بلكه آن دسته از نامهها مهتمام نا 

  .گيرند
ن نبايد با خدا شناسا نها ديگردهد كه مقصود از عدم معاشرت با زانيان اين نبود كه آ مي شرح لس در ادامهپو 10: 5

در تماس باشيم و  اند هنيافت كه ما در دنيا هستيم، الزم است كه با مردماني كه نجاتمي تا هنگا. ارتباط داشته باشند
براي اينكه كامالً جدا از . ديگري براي درك عمق گناهي كه در گذشته در آن گرفتار بوديم وجود ندارد راه

  .گناهكاران زندگي كنيد، بايد از دنيا بيرون شويد
كند كه مقصود او جدايي كامل از زانيان اين جهان يا طمعكاران و يا ستمكاران يا بت  مي پولس بياناز اين رو 

به عنوان مثال هر  –رت امين نيستندست و مقصود از طمعكاران كساني هستند كه در امور مالي و تجاپرستان نبوده ا
ستمكاران كساني هستند كه با روشهاي . از كليسا اخراج شود طر طمعكسي كه كالهبردار شناخته شد بايد به خا

ني بت پرستان كسا. هستندهمچون تهديد به مرگ و آسيب رساندن در پي كسب منفعت براي خود  خشونت آميز
ان هآورند جز خداي حقيقي، و كساني هم كه مرتكب گنا مي پرستش هر كس و هر چيزي روي هستند كه به

  .شوند معموالً با بت پرستي در ارتباط هستند مي اخالقي
از اين هدف پولس اين است كه به آنها در برابر مشاركت داشتن با يك برادر ايماندار كه مرتكب هر يك  11: 5

  : توانيم چكيدة سخنان او را اينچنين بيان كنيم مي ما. شوند هشدار دهد مي گناهان
كنند،  مي كنم اين است كه شما حتي نبايد با هر يك از مسيحياني كه زنا مي رنچه كه باري ديگر تكرامن و آد مقصو

  .سفره غذا نخوريد با ستمكار بر سر يكده گسار و يا طمعكار، ويا بت پرست، و يا فحاش، يا با
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 الباً از اين ارتباطات براي شهادت دادن به آنان استفاده، و غايمانان ارتباط داشته باشيم بيگاهي الزم است كه با 
كنند  مي نند مسيحي هستند اما هنوز در گناه زندگيك مي ني كه ادعاچنين ارتباطي به مانند مشاركت با كسا. كنيم مي

ه خود چشم پوشي تكب شويم كه چنين شخصي بپندارد كه بايد از گنابايد عملي مرما هيچگاه ن. خطرناك نيست
 .نمايد

ي زشت و ها هفحاشان كسي است كه واژ. افزايد مي 10فحاشان و ميگساران را نيز به فهرست آية 11پولس در آية
كه تنها يك بار اختيار خود را ن شخصي را توا مي آيا. اما بايد در اينجا هشداري را بيفزايم. برد مي ركيك را به كار

توان اخراج  نمي ه كار برده است را از كليسا اخراج كرد؟ ما بر اين باوريم كهظ زشت باده است و الفااز دست د
كسي است كه فحاشي او  شبه بيان ديگر فحا .كرد، و به نظر ما اين عبارت به گناهان ناشي از عادت اشاره دارد

موضوع بايد براي ما هشداري باشد بر اينكه زبان خود را مهار ل اين به هر حا. شدبراي ديگران شناخته شده با
  .كنيم

  ط احتيا بيخود دارند كه در مورد زبان  مي اظهار مدگفته است، بسياري از مر همان گونه كه دكتر ايرونسايد
  .كنند مي يك مسلسل را حمل احتياطي بي يند كه باسازد كه آنها بايد همچنين بگو مي اما او خاطر نشان ،هستند

  .كند مي ي الكلي افراطها ميگسار كسي است كه در مصرف نوشيدني
همان  دقيقاً شوند غذا بخوريم؟ اين مي چنين اعمالي تكبآيا مقصود پولس اين است كه ما نبايد با مسيحياني كه مر

نه با او بر سر  خداوند شريك شويم وم نبايد با چنين شخصي نه در شا ما! آموزد مي چيزي است كه اين آية به ما
به عنوان مثال يك زن مسيحي ممكن است  –شديي هم وجود داشته باناشايد موارد استث. سفره غذا بخوريميك 

ن است كه ايماندارني عده كلي اياما قا. هنوز مجبور باشد با همسر خود كه از كليسا اخراج شده است غذا بخورد
در  .تا بر قباحت تخلف خود پي برده توبه نمايند. گردند بايد طرد شوند مي قكه مرتكب گناهان ذكر شده فو

زيم كه اين افراد جواب اين انتقاد كه چرا با گناهكاران و باجگيران بر سر يك سفره غذا خورد، بايد خاطر نشان سا
اين عبارت تنها . گردان او هستندپيرو او هستند، و غذا خوردن با آنها به اين معنا نبود كه آنها شاكردند كه  نمي ادعا
  .كنند مشاركت داشته باشيم مي آموزد كه ما نبايد با مسيحياني كه در گناه زندگي مي به ما

. مسئوليتي ندارند ايمانان بيابل داوري بر ن در مقبدين معنا است كه مسيحيا 12در آيه لسدو پرسش پو 12: 5
ل داوري بر اهل اما در قبا. اطراف ما هستند داوري خواهد كرد رهكاران كه دخداوند خود در روز واپسين بر گنا

  .محلي است كه تنبيه الهي را اعمال كند يسئو ليت داريم و اين وظيفة كليساداخل محدودة كليسا م
بايد خاطر نشان  ».مكنيد تا بر شما حكم كرده نشود حكم«ورد اين اعتراض، كه خداوند گفته است باري ديگر در م

ي انسانها حكم كنيم زيرا ما شايسته اين ها ما نبايد بر انگيزه. ه مقصود خداوند در آنجا انگيزة اشخاص بودسازيم ك
خته شده هستند عت خدا شناكه ما بايد بر گناهاني كه در جمامالً مشخص است اما كالم خدا كا. نوع داوري نيستيم

  .اكار را دوباره به آغوش خداوند باز گردانيمقدس كليسا را حفظ كرده و فرد خط، تا اينكه تداوري نماييم
تي نجات ، به عباردهد كه خدا در مورد داوري بر آناني كه خارج هستند اقدام خواهد كرد مي لس شرحپو 13: 5

د از حق داوريي كه خدا به آنها عطا كرده سود جسته و آن شرير را از جماعت ياما قرنتيان در اين حين با. نيافتگان
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مستلزم اين است كه به طور علني اعالم شود كه اين برادر ديگر حق شركت اين عمل در كليسا . مايندخود طرد ن
اين اعالن بايد در اندوهي واقعي و فروتني انجام شود و بايد با دعاي پيوسته براي . نداردنداران را در مشاركت ايما

  .احياي روحاني شخص خطاكار همراه شود
  

  )11 – 1: 6( مانداراندعواي حقوقي ميان اي )پ

به گوش پولس رسيده بود كه . كند مي حثنداران بيازده آية ابتدايي باب شش در مورد دعواي حقوقي ميان ايما
از اين . در مقابل قاضيان اين دنيا –دندبرخي از مسيحيان بر عليه برادر ايماندار خود به مراجع قانوني رجوع كرده بو

، 15، 9، 3، 2آيات( توجه نماييد »دانيد نمي آيا«به تكرار . راي كليسا بر جاي گذاشتليم ارزشمند را برو او اين تع
16 ،19(.  
در نها در اين فكر است كه براسئوال آغازين حاكي از اين است كه در كمال تعجب و شگفتي آيا كسي از آ 1: 6

دان او چن. ايمانان بيي ها و يا محكمه خود را براي حل مرافعه پيش ظالمان ببرد، به عبارتي ديگر، در مقابل قاضيان
. شناسند نمي در مقابل انسانها يي بروند كه عدالت را اند هبيند كه كساني كه عدالت حقيقي را شناخت نمي شايسته
  !شناسند نمي نماييد كه مسيحيان عدالت را در ميان كساني جستجو كنند كه خود عدالت را تصور

ي جزئي ميان ها كنند از حل وفصل دعوا مي دنيا را داوري ني كه روزيكه كسادومين تضاد آشكار اين است  2: 6
نه مسيح به زمين آموزد كه ايمانداران به هنگام بازگشت پر جالل و قدرتمندا مي كالم خدا به ما .خود عاجز هستند

 يا را داوريي دتن روزاگر مسيحيا. با او سلطنت خواهند نمود، و اينكه امور داوري به آنها سپرده خواهد شد
  ي كوچك را در ميان خود حل كنند؟ها كنند، پس آيا قادر نيستند اختالفات و مشاجره مي
اينكه پولس چگونه اين عبارت . فرشتگان را داوري خواهند كرد سازد كه آنها مي پولس قرنتيان را خاطر نشان 3: 6

قدمه و يا جلب توجهي اين حقيقت فوق العاده او بدون هيچ م. يز استكي حيرت انگكند اند مي مهم را وارد بحث
دانيم كه  مي 9- 4: 2پطس 2و 6ما از يهودا آيه . كند مي كه مسيحيان روزي فرشتگان را داوري خواهند كرد را بيان

شود كه در روز واپسين بر  مي هما با اوست كه درباره ما گفت دو تنها به خاطر اتحا .فرشتگان داوري خواهند شد
ر مشكلي كه در اين دنيا شيم هاگر ما لياقت داوري بر فرشتگان را داريم بايد قادر با. وري خواهيم كردفرشتگان دا

  .يميآيد را حل نما مي پيش
ه از نظر كليسا بريد ك مي يا دعواي خود را نزد كسانيپس اگر در امور اين زندگي با يكديگر مرافعه داريد، آ 4: 6

البته آنها به خاطر كاري كه در اين . ان از نظر كليساي محلي اعتبار چنداني نداردايم بيبسيار حقير هستند؟ قاضيان 
 :پرسد مي از اين رو پولس از قرنتيان. هستند اما در امور كليسا حق قضاوت ندارند مكنند مورد احترا مي جهان

ييد، آيا خارج از طرفي مراجعه نما بيدهد و نياز است كه به شخص  مي ميان شما رخ اي ههنگامي كه مرافع
كنيد كه كليسا آنها را براي تمييز روحاني  مي ي كليسا رفته و افرادي را براي قضاوت بر خود انتخابها محدوده
  ؟بيند نمي شايسته
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آيا شايسته است در جماعتي كه به حكمت خود و . پرسد تا آنها شرمنده شوند مي آنها ال را ازپولس اين سئو 5: 6
  .شود كه قادرباشد مرافعة ميان برادارن خود را حل نمايد نمي بالد، يك نفر دانا يافت مي زيادتي عطاياي خود

ر عليه برادر خود در مسيح به ، چرا كه برادر مسيحي بگويا چنين فرد حكيمي در ميان آنها وجود نداشت 6: 6
 !يك وضعيت تأسف آوري است حقيقتاً كه. دهند مي ايمان ارجاع بيمحاكمه رفته و مسايل خانوادگي را به دنياي 

مرتكب  ضوعنها همگي در مورد اين موبيانگر اين امر است كه آ ».الن شما را با لكليه قصوري استا«عبارت،  7: 6
اما شايد كساني هم هستند كه . نمودند مي آنها حتي نبايد چنين فكري را در ذهن خود ترسيم .اند هاشتباه شد

پاسخ  ».اند هو غيره در كسب و كارم سر من كاله گذاشت در و غيرهبرا –داني نمي لسپو«: اعتراض كرده بگويند
ه شخص به راستي كه اين ديدگا »شويد؟ نمي شويد چرا بيشتر مغبون نمي مظلوم چرا بيشتر«: پولس اين است

  .در حق شخصي بدي شود تا اينكه مرتكب بدي شود ر آن است كهبهت –مسيحي است
ر حقيقت د ود،د در حقشان بدي شآنها به جاي اينكه اشتباه را بپذيرند و بگذارن. چنين نبوداما ديدگاه قرنتيان  8: 6

  .كردند، حتي در حق برادران مسيحي خود مي ظلمن در حق ديگرا
شوند؟ اگر آنها  نمي كنند وارث ملكوت خدا مي كه در زندگي ظلم ش كرده بودند كه كسانيآيا آنها فرامو 9: 6

. نمايد مي دآوريد را به آنها يات خدا سهمي ندارن، پس او فهرستي از كساني كه در ملكوفراموش كرده بودند
 توانند مرتكب چنين گناهاني شوند و نجات خود را از دست دهند، بلكه او مي مقصود او اين نيست كه مسيحيان

  .شوند مسيحي نيستند مي ي را مرتكبنگويد افرادي كه چنين گناها مي
ر جنسي شخصي كه ازدواج شكااينجا فسق اشاره دارد به رابطة آدر . يز هستندسقان از زانيان متمادر اين فهرست فا

، 5به مانند در فهرست باب . زنا به معناي انجام اين عمل از سوي يك فرد متأهل است ي كهنكرده است، در حال
دهند بدنشان در انحرافات  مي زهد كه اجامتنعمان اشاره به كساني دار. بت پرستان نيز در اينجا دوباره ذكر شده است

  .پردازند مي لواط كساني هستند كه يه لواط با ديگران ي كهجنسي مورد استفاده قرار گيرد، در حال
دزدان كساني هستند . اند هبه اين فهرست دزدان، طمعكاران، ميگساران، و فحاشان و ستمگران نيز اضافه شد 10: 6

گر . شود مي ين اعمال نام بردهتر توجه نماييد كه گناه طمعكاران همواره در كنار زشت. ددزدن مي ران رال ديگكه اموا
طمعكار شخصي است كه عالقة شديدي . كند مي گيرند اما خدا به شدت آن را محكوم مي چه انسانها آن را ناديده

. غير عادالنه متوسل شود يها شود براي بدست آوردن آن به راه مي عثبه مال دنيا دارد و اغلب اين عالقه با
فحاشان . اند هكه گفته شد در درجة اول كساني هستند كه به استفاده از الكل اعتياد پيدا كرد همان گونهميگساران 

كساني هستند كه براي  رانستمكا. كنند مي ي ركيك و زشت استفادهها ود از واژهن خكساني هستند كه در سخنا
  .جويند مي ن سودتضمين منافع خود از اموال ديگرا

دهد كه  مي شوند، بلكه به آنها هشدار مي مقصود پولس اين نيست كه ايمانداران قرنتس مرتكب چنين گناهاني 11: 6
اما آنها غسل يافته، مقدس . بوديد مي شما چنين –شتندآنها نيز پيش از اينكه نجات يابند چنين خصوصياتي دا

ط خون پربهاي مسيح از گناهان و ناپاكيها غسل يافته و كالم خدا دايماً آنها توس. ده شده بودنددل كرگرديده و عا
. ساخت مي ا را براي خدا از دنيا جدانهدس آنها را مقدس كرده آالق روحعمل . كرد مي آنها را از ناپاكيها و فساد پاك
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ساس كار خداوند عيسي بر خداي ما عادل كرده شده بودند؛ به عبارتي آنها براوند و به روح آنها به نام عيسي خدا
همان استدالل پولس در اينجا چيست؟ استدالل او . روي صليب براي آنها در مقابل خدا عادل شمرده شده بودند

پايان را نبايد ناديده  بيعمق چنين فيض «: تواند باشد مي به درستي آن را بيان كرده، تنها اين تدكه گا گونه
  ».انگاشت

 

  )20 – 12: 6( ايماندارانن اخالقي در ميا يسست )ت

اولين اصل اين . كند مي حدر آيات پاياني اين فصل، پولس برخي از اصول داوري ميان درست و اشتباه را مطر 12: 6
 »همه چيز براي من جايز است«گويد،  مي هنگامي كه پولس. كن است چيزي جايز باشد اما مفيد نباشداست كه مم

او . به عنوان مثال، جايز نيست كه او گناهاني كه ذكر شد را مرتكب شود. ستمقصود او همه چيز به شكل مطلق ني
به عنوان مثال، اينكه آيا يك . ر اخالقي در حد وسط قرار دارندكند كه از نظ مي ي صحبتيدر اينجا از آن چيزها

ت موضوع بر در حقيق. تواند گوشت خوك بخورد يك موضوع مهم در ميان ايمانداران زمان پولس بود مي مسيحي
گويد كه برخي  مي ولس تنهاپ. انسان گوشت خوك بخورد براي خدا واقعاً مهم نبود كه. توجهي اخالقي بود بيسر 

ممكن است اجازه داشته باشيم برخي اعمال را انجام دهم اما با اين حال . چيزها جايز باشند ليكن مفيد نباشند
در چنين موردي، انجام اين كار براي من اصالً . من لغزش خورد شخصي مرا در حال انجام اين كار ببيند و از عمل

  .ستيسته نيشا
 پولس بيان. را به اسارت درآورند دومين اصل اين است كه ممكن است برخي چيزها جايز باشند اما شخص

كلي، اين پيغامي صريح در مورد موضوعاتي همچون مشروبات ال ».بر من تسلط يابد گذارم كه چيزي مين«: كند مي
ه و شخص وردين چيزها و به اضافة بسياري ديگر شخص را به اسارت در آا. آيد مي تنباكو و مواد مخدر به شمار

  .مسيحي نبايد به خود اجازه دهد كه در اسارت گرفتار شود
و گذرا ارزش آنها آني  اين حالاصل سوم اين است كه برخي چيزها براي ايمانداران كامالً جايز هستند اما با  13: 6

 ».خوراك براي شكم است و شكم براي خوراك، لكن خدا اين و آنرا فاني خواهد ساخت«: گويد مي لسپو. هستند
تواند غذاها را دريافت كرده و آنها را هضم  مي به نحوي طراحي شده است كهن اين بدين معناست كه شكم انسا

اما . تواند آنرا هضم نمايد مي است كه شكم انسان فريدهو نيز خدا به طرز اعجاب آوري خوراك را طوري آ. نمايد
و آن نبايد در زندگي . كنيم، زيرا ارزش آنها كامالً آني و گذرا هستند نمي ما براي خوراك زندگي اين حالبا 

در زندگي شما ارضاي ين هدف تر گي نكنيد كه گويي عاليزند اي هبه گون. برخوردار باشد ايماندار از جايگاه بارزي
  .يتان باشدها تهخواس

ست تا غذا را هضم كرده و جذب نمايد، اما يك چيز است كه خته اگر چه خدا به طرز اعجاب آوري بدن ما را سا
خدا به هنگام خلق كردن . اي خداوند است و خداوند براي جسم، بلكه برمشخص است؛ جسم براي زنا نيست

بلكه او در نظر داشت كه آن براي . ر رودوناپاك به كاف پست اه در نظر نداشت كه آن براي اهدان هيچگبدن انسا
  .جالل خداوند و خدمت مقدس او بكار رود
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. نه تنها جسم براي خداوند است. توان آن را ناديده انگاشت نمي در اين آيه موضوع بسيار جالب وجود دارد كه
عنا است كه خداوند به بدن ما ماين بدين . اين است كه خداوند براي جسم است نانگيزتر از آ بلكه حتي شگفت

مقدس و  قرباني زندهن خواهد كه بدن را همچو مي ا از ماخد. سعادت و استفادة صحيح از آن عالقمند است
تواند به شأن  نمي هبدن بدون خداوند هيچگا« : يدگو مي كه اردمان همان گونه) 1: 12روم ( ه به او تقديم كنيمپسنديد
  ».بدخود دست ياپذير نوشت فناناو سر حقيقي

خدا نه تنها خداوند را از ميان مردگان . قيقت كه خداوند براي جسم است در اين آيه تشريح شده استاين ح 14: 6
 او. يابد نمي عالقه ما به جسم ما به هنگام مرگ ما پايان. نيز به قوت خود خواهد برخيزانيد ، بلكه او ما رابرخيزانيد

ما در ابديت ارواح بدون . اران را به شباهت بدن پر جالل خداوند عيسي برخيزاندخواهد بدن هر يك از ايماند مي
مند  هفته ما متحد شده و از اين سبب تا ابد از جالل آسماني بهرن ما با بدن جالل ياروح و جا بلكه،. بدن نيستيم
 .خواهيم شد

 بدن ما در برابر ناپاكي به ما يادآوري پولس براي تأكيد بيشتر بر نياز به پاكي زندگي شخصي ما و محافظت 15: 6
ي پس آيا شايسته است اعضا. ح استداري عضوي از بدن مسيايمانهر . هستندكند كه بدنهاي ما اعضاي مسيح  مي

  !گويد حاشا مي را بر داشته اعضاي فاحشه گردانم؟ پاسخ اين سئوال واضح است، چرا كه پولس به وضوح مسيح
 گويد مي :تداي خلقت نيز چنين گفته شده استدر اب. شوند مي عمل جنسي يك تن مادو بدن به هنگام انج 16: 6
ين است كه عضو ، به منزلة اپس اگر يك ايماندار با فاحشه پيوندد) 24: 2پيدايش ( »اهند بودهر دو يك تن خو«

به قضيه نگاه كنيم  اگر بخواهيم از جنبة فيزيكي 17: 6. هر دو يك تن خواهند شد. مسيح را عضو يك فاحشه بسازد
آورد و با او  مي مي كه شخصي به خداوند عيسي مسيح ايمان، از اين رو هنگاشوند مي ابيم كه هر دو يك تني مي در

اين . توان آنها را يك روح ناميد مي خورند كه از اين پس مي بپيوند، شخص ايماندار و مسيح به طوري به هم پيوند
و استدالل پولس چنين از اين ر. ين شكل اتحاد استتر اين نزديك. دو نفر استين شكل پيوند ممكن ميان تر كامل

   .شداب دضاحا ني در تد رونوهند كه با اين پيدندي بويد تن به پياه نبد هيچگاندنووند بپياست كه كساني كه با خدا
 : نويسد مي پيرسون

دن جدا شود، فرزندي از نزد پدر از تاك بريده شود؛ عضوي از ب اي هشاخ، و سفندي گم شودممكن است گو
از نها را تواند آ مي پيوندند، چه چيز مي بگريزد، و حتي زني از شوهر خود جدا شود، اما هنگامي كه دو روح به هم

شكاري بيان كنندة پيوند كامل زندگي دو شويي كه به طرز آهم جدا سازد؟ نه ارتباط و پيوند بيروني، حتي پيوند زنا
  .شخص با هم است

آنها نبايد اين موضوع را بازيچه قرار  .دهد كه از زنا بگريزند مي هشدار نو به همين سبب پولس به قرنتيا 18: 6
ي مقدس كتابتصوير زيباي ! آنها بايد از آن بگريزند. داده، در مورد آن چيزي بخوانند و يا حتي از آن سخن بگويند

  .)39پيدايش ( كند مي ي كه همسر فوطيفار او را وسوسههنگام،توان در روايت يوسف يافت مي از اين موضوع را
غالب  ».ورزد مي كند بيرون از بدن است، لكن زاني بر بدن خود گناه مي هر گناهي كه آدمي«: افزايد مي سپس پولس

 و از اين جنيه دهد مي ثير قرارتأثير مستقيم بر بدن شخص ندارند، اما زنا مستقيماً بدن انسانرا تحت تأن گناها
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گويد  مي مشكل اينجاست كه اين آيه. دهد مي عواقب اين گناه بدن شخص را تحت تأثير قرار: منحصر به فرد است
 در اينجا به طور نسبي سخن يم كه پولساما ما بر اين باور. شود خارج از بدن است مي ن مرتكبهر گناهي كه انسا

گذارند، بسياري از گناهان چنين  مي خص تأثيرميگساري مستقيماً بر بدن ش ري وپرخو ي كهدر حال. گويد مي
 اي هران كنندباري جنسي به طرز وسيع و ويبندو بياما نه پرخوري و نه ميگساري هيچيك همچون . تأثيري ندارند

ناپذيري بر شخص خطاكار  بنسي خارج از ازدواج به طرز اجتنارابطة ج. گذارند نمي بر بدن شخص تأثير مستقيم
  .دگذار مي تأثير بد

نها آيا آنها فراموش كرده بودند كه بدن آ. كند دعوت آنها دعوتي مقدس است مي باري ديگر پولس ياد آوري 19: 6
. شود مي دس در هر ايمانداري ساكنالق روحاست كه  مقدس كتابنظير  بيدس است؟ اين حقيقت الق روحهيكل 

در جهت اهداف شرم آور به كار برد؟ بدن ما  دس در آن ساكن است راالق روحم بدن خود كه نيتوا مي پس چگونه
خواهيم از  مي شايسته نيست هرگونه كه خود. تيمن خود نيسدس است بلكه عالوه بر اين ما از آالق روحتنها مسكن 

  .ن ما متعلق به ما نيست بلكه از آن خداوند استو سر انجا م اين كه بد .بدن خود استفاده نماييم
اينكه ما . در اينجا به طور خاص نجات مد نظر است. هم نجات ما از آن خداوند هستيمهم از نظر خلقت و  20: 6

ما در صليب برچسب قيمتي كه  .ماي هتي خريداري شدما به قيم. شود مي يم به واقعة جلجلتا مربوطن او هستاز آ
تيم كه او حاضر شد خون ارزش داش آن قدراو به ما آموخت كه ما . كنيم مي خداوند عيسي بر ما نهاده را مشاهده

بدن  ن ما را برچقدر محبت عيسي نسبت به ما زياد بود كه حا ضر شد گناها. پربهاي خود را در اين راه بپردازد
  !خود بر روي صليب متحمل شود

توانم بدن خود را از آن خود بدانم اگر بخواهم بر طبق ميل و خواستة خود از آن  نمي پس با اين او صاف، من ديگر
 يدبلكه با.كنم مي استفادهنچه كه به من تعلق ندارد را به ميل خود چرا كه آ. تفاده كنم، پس من يك دزد هستماس

   .، به كار گيرمبدن خود را براي تمجيد خدا، كسي كه به او تعلق دارم
  : اظهار داشته است (Bates) باتس

   ؛به او فكر كن كه بر سرش تاج خار گذاشتند! اي سر
او كه به . حركت درآين او به رمام فبراي انجا! اي پا. دبيدنونش ميخ كراي او زحمت بكش كه به دستاب! اي دستان

  .هيكل او باش، او كه بدنش رنج بسياري را متحمل شد! اي بدن. دبيدنپاهايش ميخ كو
از آن خدا  بعد روحانيني و هم ازما همچنين بايد خدا را به روح خود جالل دهيم، چرا كه ما هم از بعد جسما

  .هستيم
  

 )14 – 7ي بابها( ول به پرسشهاي كليساي رسپاسخها .3

  ) 7باب ( دربارة ازدواج و تجرد )الف

كه مستقيماً به وي گزارش شده گفت  مي ي قرنتس سخنپولس تا به اينجا دربارة آن دسته از مشكالت كليسا 1: 7
اولي به ازدواج . مطرح كرده بودند اي هدر نام ن در قرنتسسيپردازد كه مقد مي اكنون به پاسخ دادن به سئواالتي. بود
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. كند كه مرد را نيكو آن است كه زن را لمس نكند مي را مطرحده از اين رو او اين اصل گستر. پردازد مي و تجرد
از  تر لس اين نيست كه تجرد مقدسمقصود پو. لمس كردن زن در اينجا به معناي رابطة فيزيكي داشتن با وي است

خواهد خود را بدون دغدغة فكري به خدمت خداوند بسپارد  مي زدواج است، بلكه بهتر آن است كه اگر فرد مجردا
  .اين موضو ع در آيات بعدي شرح داده خواهد شد. ازدواج نكند

 ول را چنين بياناز اين رو او عبارت ا. خص مجرد در معرض وسوسه قرار داردداند كه ش مي لسپو اين حالبا  2: 7
مقصود از هر مرد زوجة خود  ».لكن به سبب زنا هر مرد زوجة خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد«: كند مي

كند كه فرمان خدا براي قوم خود همواره يكي بوده و  مي اين اصل را پايه گذاري 2آية . بدارد، تك همسري است
  .ر شخص بايد فقط يك همسر داشته باشد، به عبارتي ديگهست

هر يك در وضعيت تأهل بايد وظايف همسري را در حق ديگري ادا نمايد، چرا كه ميان آنها يك وابستگي دو  3: 7
هر وظايف شو« مقصود او اين است، ».شوهرحق زن را ادا نمايد«: گويد مي هنگامي كه او. جانبه وجود دارد

به ظرافتي كه پولس در بيان اين جمالت . يدزن نيز بايد حق شوهر را ادا نما ».يدهري خود را درحق زن ادا نماشو
  !چقدر با دنيا تفاوت دارد. شود نمي ادبي مشاهده بيدر سخنان او . برد توجه نماييد مي به كار

شوهر و زن بايد بر وابستگي متقابل خود آگاه . گي متقابل وجود داردبستدر پيوند زناشويي ميان زن و شوهر وا 4: 7
  .دس خدا را بجا آورندباشند تا فرمان اتحاد مق

  : نويسد مي نكريستنسو 5: 7
عنا است كه اگر يكي از طرفين خواهان برقراري رابطه جنسي باشد، ديگري بايد ن واضح اين عبارت بدين مبه زبا

كه اين ديدگاه واقع بينانه در مورد رابطه جنسي را اتخاذ نمايند، به ارضا  يزن و شوهر. خواسته او را اجابت نمايد
برخي ايده  ، و نه درچرا كه اين ازدواج ريشه در واقعيت دارد –فتين جنبة ازدواج خود دست خواهند ياتر ندهكن

  .آلهاي ساختگي و غير ممكن
كردند، بر اين گمان بودند كه  مي آغازين نجات خود را تجربه يشايد هنگامي كه برخي از اين قرنتيان روزها

 او. سازد مي پولس ذهن آنان را از چنين اشتباهاتي پاك. قدس مسيحي استنزديكي در چارچوب ازدواج مغاير با ت
قي ، در مورد حقوگويد كه زوجهاي مسيحي نبايد از يكديگر جدايي گزينند، به عبارتي مي در اينجا به تأكيد به آنها

رضاي دو طرف باشد، تا  ابتدا اين پرهيز بايد به. تنها دو استثنا وجود دارد .كه زوج يا زوجه بر بدن يكديگر دارند
زن وشوهر  .حالت دوم اينكه چنين پرهيزي بايد موقتي باشد. و عبادت فارغ شوندهر براي روزه اينكه زن و شو

  .بايد باز با هم بپيوندند، كه مبادا شيطان آنها را به سبب ناپرهيزي وسوسه نمايد
گويم به طريق اجازه نه به  مي لكن اين را«: گويد مي پولس. همواره موضوع بحث و تأمل بوده است 6آية  6: 7

 كه اين آيه بدان معنا است كه پولس اين سخن را كالم الهي خدا بر اند هي چنين برداشت كردخبر» .ق حكمطري
كند كه آنچه كه براي  مي ادعا 38: 14ه و اساس ندارد، چرا كه پولس در اول قرنتيانيپا يچنين تفسير. شمارد نمي

كنيم كه مقصود پولس اين بود كه زوج تحت  مي ما چنين برداشت. ستندوند هست همه احكام خداقرنتيان نوشته ا
توانند از يكديگرجدايي گزينند، اما اين جدايي يك اجازه است، و نه يك حكم، مسيحيان نبايد  مي شرايط خاص
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اشاره دارد به  6د كه آية ورنباديگران بر اين . پردازند از اين عمل اجتناب ورزند مي ادتمي كه به دعا و عبهنگا
  .مفهوم كلي ازدواج، به عبارتي مسيحيان اجازه دارند ازدواج كنند اما نبايد از هم جدايي گزينند

است كه در نظر او تجرد بهتر است،  واضحپيش از هر چيز پر. پردازد مي رز دادن به مجردهااند هاكنون پولس ب 7: 7
اهم خو مي اما«: گويد مي هنگامي كه او .توان چنين وضعيتي اتخاذ نمود مي ري خدافته است كه تنها به يااما او دريا

يشه لس همدر مورد اينكه پو. است »تجرد«از چارچوب متن پيداست كه مقصود او  ».كه همه مردم مثل خودم باشند
، اين حالبا . دا شته استواره عقايد گوناگوني وجود هم. مجرد بود و يا اينكه به هنگام نگارش اين نامه مجرد بوده

ه برسيم نيم به نتيجنيازي نيست كه در مورد اين موضوع بحث نماييم، حتي اگر بتوا با توجه به هدف كنوني ما
اين است كه خدا به » نچنا، يكي چنين و ديگري خدا دارد ص ازلكن هر كس نعمتي خا«مقصود پولس از عبارت، 

اين . خواند مي به طور مسلم ديگران را به ازدواج فرا ي كهانند در حالكند كه مجرد بم مي ن فيض را عطابرخي اي
  .مسألة فردي است و نيايد از اين آيه يك قانون كلي كه در مورد همه قابل اجرا باشد استخراج كرد يك

  .مانندمثل او بن كند مجردين و بيوه زنا مي از اين رو او توصيه 8: 7
زيرا كه نكاح از آتش . توانند پرهيز كنند، پس اجازه دارند ازدواج كنند نمي م تجردبا اين حال اگر آنها به هنگا 9: 7

  .ه افتادن را درپي داردتش شهواني خطر در گنااين آ. س بهتر استهو
كنم و نه من  مي را حكم ناما منكوحا« .به منكوحاني است كه هر دو ايماندار هستند بدو آية بعدي خطا 10: 7

بر روي  مي كهدهد قبالً خداوند عيسي هنگا مي ملس در اينجا تعليمعنا است كه آنچه را كه پو بدين» بلكه خداوند
ق را منع كرده به عنوان مثال، او طال. مسيح قبالً در اين مورد حكم روشني بيان كرده بود. زمين بود تعليم داده بود

م كلي پولس اين است كه تعلي) 9: 19 ،32: 5متي ( م وفاداري يكي از طرفين محرز شودبود مگر در مواردي كه عد
  .زن از شوهر خود جدا نشود

در چنين شرايطي، او . دهد كه در موارد افراطي زن، شوهر خود را ترك كند مي يصاو تشخ اين حالبا  11: 7
شود؛ بلكه براي  نمي جدايي باعث شكستن پيوند ازدواج. موظف است مجرد بماند، يا با شوهر خود صلح كند

شود تا اختالفت ميان دو طرف را شفا داده و آنها را به سوي مشاركت با خود و با  مي هموند اين فرصت فراخدا
  .در اين مورد هيچ استثنايي وجود ندارد. شده است كه زن خود را جدا نسازد هر حكمبر شو. يكديگر سوق دهد

پولس . ن تنها يكي از طرفين ايماندار استپردازد كه در آ مي ييوشبه آن جنبه از مشكالت زنا 24–12آيات 12: 7
 باري ديگر ما به شدت تأكيد» .گويم نه خداوند مي ديگران را من«: كنند مي سخنان خود را با اين عبارت آغاز

دهد كه  مي او تنها شرح. اونده خود اوست و نه خدكنيم اين به منزلة آن نيست كه سخنان پولس بيانگر ديدگا مي
در اناجيل تعليمي . وي زمين بود تعليم داده نشده استمي كه بر رقبالً توسط خداوند عيسي هنگاگويد  مي آنچه كه

تنها يك ايماندار بود خداوند عيسي به بحث دربارة ازدواج  ي كهدر جاي. شود نمي مشابه به اين تعليم يافت
 رو آنچه كه پولس در اينجا بياندهد و از اين  مي به پولس فرمان اكنون مسيح در باب اين موضوع اما. نپرداخت

  .كند الهام خداست مي



- ٣٣  - 

 

البته اين آيه به معناي ناديده گرفتن ازدواج . ايمان است بيمقصود از ديگران در اينجا كساني است كه همسرشان 
اما هنوز  اند هاحتماالً مقصود وضعيت كساني است كه پس از ازدواج ايمان آورد. ن نيستناايما بيمسيحيان با 

د كه با وي بماند از شوهر خود باشايمان داشته باشد و او راضي  بيو زني كه شوهر « .ايمان است بيرشان همس
است كه فرمان خدا به قوم در عهد عتيق را به ياد  ناهميت اين عبارت پي ببريم بهتر آبراي اينكه به  ».جدا نشود

نها اين بود شدند، حكم آ مي د و از آنها صاحب فرزندكردن مي هنگامي كه يهوديان با دختران كافران ازدواج. آوريم
–23: 13و نحميا 3 ،2: 10اين موضوع به وضوع در عزرا. فرزندان را از خود دور نگه دارندكه هم همسر و هم 

  .شود مي ديده25
و  ،دده با شوهر و فرزندان خود چه كنن آورشده است كه زني كه به مسيح ايما ل در قرنتس مطرحاكنون اين سئوا

حكم عهد . را رها كند؟ مسلماً پاسخ خير استيا بايد او آ. دارد با وي چه كند نايما بييا حتي مردي كه همسري 
ك مسيحي كه همسري غير مسيحي دارد، و آن اگر ي. بر قوم خدا كه زير فيض هستند كاربردي ندارد عتيق ديگر

ايمان  بيتواند با يك  مي البته اين بدان معنا نيست كه وي .زن راضي باشد كه با وي بما ند، او نبايد او را ترك كند
با او ازدواج كرده است ديگر نبايد وي را ترك  وردنهنگام ايمان آ ، اما تنها بدين معنا است كه اگر بهازدواج نمايد

  .يدنما
شايد . وهر خود بماندايمان دارد و او راضي باشد كه با وي بماند بايد با ش بياز سويي ديگر، زني كه شوهر  13: 7

  .يدوند صيد نمابا فروتني و شهادت نيكوي خود بتواند او را براي خدا
كه قبالً گفتيم،  همان گونه. ايمان تأثير تقديس كننده دارد بيدر حقيقت حضور يك ايماندار در خانة يك  14: 7

 ايمان توسط همسر خود نجات بياينجا اين نيست كه شوهر  البته مقصود در. تقديس به معناي جدا كردن است
. مقصود اين است كه از جنبة امتياز بيروني او جدا شده است بلكه. ده است، و نه به اين معنا كه او مقدس شيابد مي

زندگي وشهادت او براي خدا تأثيري در . كند مي اي وي دعاراست كه يك همسر مسيحي دارد كه ب لاو خوش اقبا
شد شناس داشته بات مردي كه همسر مسيحي و خدا دگاه انساني احتمال نجااز دي .شوند مي ه محسوبآن خان

   .ايمان داشته باشد بيزني بيشتر از اين است كه كه 
ش بيشتر نان آوردايم لاحتمايرد پذ مي حانيثير رور كه تأهشو«: گويد مي اين بارهدر (Vine) كه واين همان گونه

زن . حي استش مسيرهون است و شايما بيمي كه زن ت است، هنگاالبته نقطة مقابل اين وضعيت نيز درس ».است
  .رددگ مي ن در چنين موردي مقدساايم بي

اشاره كرديم كه در عهد عتيق » .باشد، لكن الحال مقدسند مي و اگر نه اوالد شما ناپاك« :افزايد مي سپس پولس
دهد كه دردورة فيض فرزنداني كه  مي لس شرحاكنون پو. شدند مي داشته هايمان بايد دور نگا بيفرزندان و نيز زن 

با  ريشة واژة مقدس. همه مقدس هستندن ايما بيحاصل ازدواجي هستند كه يكي از طرفين ايماندار و ديگري 
شوند،  مي فرزندان به خودي خود مقدسد اين نيست كه مقصو .يكي استجمه شده گردد تر مي سكه مقد اي هواژ

آنها حداقل يك شريك . ه بدين معنا است كه از امتياز خاصي برخوردار هستندبلك .و لزوماً زندگي پاكي دارند
. ستنها بسيار قوي ااحتمال نجات آ. نمايد مي دارند كه خداوند را دوست دارد، و داستان انجيل را براي آنها بازگو
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آنها از . ن آنها ساكن استند كه روح خدا در درون يكي از والديكن مي گيامتياز آنها اين است كه در محيطي زند
ندار نيست يكي از طرفين ايما ي كهبخشد كه درحال مي اين آيه همچنين به ما اطمينان. اند هاين جنبه مقدس گرديد

  .شناسد و فرزندان نيز مشروح هستند مي خدا ازدواج را به رسميت. شود نمي باشتباهي محسو شدن امردار  هبچ
 عبارت،. ت جدا شود تكليف چيست؟ پاسخ اين است كه او اجازه دارد جدا شودايمان خواس بياما اگرطرف  15: 7
ايمان  بيبرخي بر اين باورند كه اگر . دتوان تشريح نمو مي را به سختي »برادر يا خواهر در اين صورت مقيد نيست«

. ت كه طالق بگيردايماندار را ترك نمايد، و مسلم شود كه جدايي آخرين راه ممكن است، سپس ايماندار آزاد اس
 محسوب) حييتوض( يك عبارت داخل پرانتز15دهند كه آية مي چنين تعليم اند هردذ ككساني كه اين ديدگاه را اتخا

  .ذيل آمده است، به هم مرتبط هستند كه در اي هنبه گو14با آية16شود، و آية مي
ايمان خود جدا نشود تا تأثير  بيهمسر گويد كه وضعيت ايده آل براي يك ايماندار اين است كه از  مي 14يةآ. 1

  .مقدس يك مسيحي در خانه حفظ شود
  .ايمان را براي مسيح صيد كند بيتواند  مي كند كه ايماندار با ماندن در خانه مي نبيا16آيه . 2
ايمان خود طرد  بييكي از طرفين توسط همسر  ي كهدهد در صورت مي عبارتي است توضيحي كه اجازه15آية. 3

   .)و احتماالً دوباره ازدواج نمايد( طالق بگيردشود، 
  .ايمان نيز بيشتر است بيوم دو طرف اميد به نجات همسر د مدابا اتحا

از . جدايي است و نه طالق و ازدواج دوباره15ورزند كه موضوع حاكم بر آية مي اصرار مقدس كتابان ياما دانشجو
ن كار در كمال آرامش انجام زه داد ايايمان جدا شود، بايد اجا بينگاه آنها اين آيه بدان معنا است كه اگر طرف 

خدا ما را به سالمتي . اجباري نيست كه زن فراتر از آنچه كه انجام داده است، پيوند ازدواج را نگاه دارد. شود
ز ايمان را از جدا شدن با بيخوانده است، و نيازي نيست با نمايش احساسي و يا متوسل شدن به قانون طرف 

  .داريم
اما بر ما مبرهن . گرفتن در اين مورد غير ممكن است م كه تصميم قطعياي هفتير صحيح كدام است؟ ما در ياتفس

به ما آموخته است كه طالق تنها در صورتي جايز است كه يكي از طرفين خيانت 9: 19است كه خداوند در متي
به اول  ي كهتا آنجاي. آزاد است كه دوباره ازدواج نمايد گناه بيطرف  ،ما معتقديم كه چنين موردي .)دزنا كن( ورزد

ايمان  بيطرف  ي كهدهد در صورت مي توانيم چنين برداشت كنيم كه اين آيه اجازه نمي مربوط است، ما15: 7قرنتيان
 هر كس كه مرتكب اين اين حالبا . نمايدج دار خود را ترك كند، وي طالق گرفته و يا دوباره ازدواايمانهمسر 

د اولية او از ندهد، و بدينسان پيو مي شود ديري نخو اهد پاييد كه ناخواسته تن به يك ارتباط تازه مي وع جدايين
  :نو يسد مي (J. M. Davies) ديويس. هم گسسته خواهد شد

 غيره ارادي پيوند اين كار به طور ، كهكند مي به زودي با شخص ديگري ازدواجگزيند  مي ني كه جداييايما بي«
م كه در اكثر اي هصرار ورزيم كه طرف طرد شده ازدواج نكند در واقع يوغي بر او نهاداگر ا. شكند مي ازدواج را

  .موارد، قادر نخواهند بود آن را تحمل كنند
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 طالق را مجاز15گر شخصي بر اين باور باشد كه آيةا .تفاوت دارد15در افراد بسته به تفسير آية 16درك آية  16: 7
كند كه بايد با ايماندار اجازه داد تا جدا شود اما  مي ا چنين استداللام. آورد مي اين آية استدالل ، او ازدشمار نمي

كند و ديگر شانس  مي را بسيار ضعيف ييزيرا اين كار احتمال احياي پيوند زناشو ايمان طالق بگيرد بينبايد از 
طرف  ي كهاگر شخصي اعتقاد داشته باشد كه در صورت از سويي ديگر. گذارد نمي قيايمان با بيبراي نجات طرف 

 بعبارت داخل پرانتز محسو15يابد و آية مي ارتباط14ايماندار ترك كرده شود طالق جايز است، پس اين آيه با آية
  .شود مي
خود  ي زندگي گذشتهها بايد كامالً از تمام جنبهگيرد كه  مي س شكلگاهي او قات ميان نو ايمانان اين احسا 17: 7

 جدا شوند، كه در اين بين پيوندها يي همچون ازدواج كه به خودي خود گناه آلود نيستند نيز در زمرة آن قرار
يي صلح آميز شهابلكه تحوالت در آن به رو. شود نمي مسيحيت باري نيل به اهداف خود به زور متوسل. گيرند مي

ت والزي به تحياوردن ننمايد كه براي ايمان آ مي رحپولس اين قاعدة كلي را مط24 -17در آيات. شوند مي انجام
  .نيست اند هگرفت يي كه از قبل شكلدهانوشديد در پي

نمايد، پس نبايد در  جه است كه ازدواده شدنوااگر او خ. دداررم بد گاوندايد در راستاي دعوت خداري بانايماهر
كرده كه شخص تجرد اختيار كند، پس او بايد در  اين فيض را عطا اگر خدا. ترس از خداوند اين كار را انجام دهد

دواج كرد، نيازي نيست كه ن ازايما بيعالوه بر اين اگر حتي پس از ايمان شخص، او با يك . پي اين دعوت باشد
 آنچه كه پولس به قرنتيان. پي نجات همسر خود باشد يد دربه بهترين شكل ممكن با ، بلكهاين رابطه متوقف شود

  .دهد مي همة كليساها تعليم او اين موضوع را به ص ندارد،به آنها اختصا هايد تنگو مي
   :سدينو مي  واين

كه از يك مركز مشخص  د او اين نيستمقصو »كنم مي و همچنين در همه كليساها امر« يد،گو مي هنگامي كه پولس
  .تعاليم را در هر كليسايي داده استسازد كه وي اين  مي كند، بلكه او تنها كليساي قرنتس را آگاه مي درميني صافرا

اگر مردي به هنگام ايمان آوردن يهودي بوده و . پردازد مي به موضوع پيوندهاي نژادي19و18پولس در آيات 18: 7 
ي زندگي گذشتة ها ل محو كردن نشانهنباد نشان ختنه را در بدن خود داشت، او نبا يد از اين نشان متنفر بوده و به

لد تازه بيابد كافر بوده باشد نيازي نيست كه با قبول كردن يي ديگر اگر كسي قبل از اين كه تواز سو. خود باشد
توانيم اين آيه را چنين تفسير نماييم كه اگر يك يهودي  مي همچنين. نشان يهوديت گذشتة خود را پنهان نمايد

  .دد سعي در گريختن از پس زمينة غيريهودي خود داشته باشيآورد نبا مي ايمان
به بياني . گويد، ختنه چيزي نيست و نامختوني هيچ، بلكه نگاه داشتن امرهاي خدا مي ذات مسيحيت به ما 19: 7 

نيازي نيست كه به هنگام ورود به مسيحيت . دهد و نه به ظاهر مي رون است اهميتنچه كه در دديگر، خدا به آ
شود  مي ماندار توسط ايمان مسيحي به مراحلي نايلبلكه شخص اي« ،يدگو مي كلي. روابط زندگي كنار گذاشته شود

  ».بديا مي كه بر تمام شرايط برتري
شرايطي اشاره البته اين تنها به . ة كلي اين است كه هر كس در هر حالتي كه خوانده شود با خدا بماندعدقا 20: 7

 شرارت آميز بوده باشد، انتظارايمان آوردن درگير تجارت  پيش ازاگر شخصي . دارد كه در خود گناه آلود نيستند
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اين خود در آيات بعدي . اما مقصود پولس در اينجا چيزهايي است كه گناه آلود نيستند! رود كه آن را ترك كند مي
  .شود مي ثابت ها به هنگام بحث دربارة برده

كرده و آزادي خود را  يابد بايد چه كند؟ آيا او بايد بر عليه مالك خود شورش مي تنجا اي ههنگامي كه برد 21: 7
اگر در « :دهد مي خود باشيم؟ پولس پاسخ ما را »حقوق« ورزد كه به دنبال مي بطلبد؟ آيا مسيحيت بر اين تأكيد
جهت نگران  بيبودي؟  اي هاگر به هنگام ايمان آوردن برد« به بياني ديگر» .دباشغالمي خوانده شوي تو را باكي ن

  ».ات عالي مسيحيت نيز بهره مند شويباشي اما از برك تواني از يك سو برده مي تو. نباش
ي چنين خبر. دو تفسير دربارة اين عبارت وجود دارد. استعمال كن تر تواني آزاد شوي، آن را اولي مي بلكه اگر هم

تواني متوسل شو و اين فرصت  مي تواني آزاد شوي، به هر روشي كه مي اگر« گويد، مي كنند كه پولس مي برداشت
 تواند آزاد شود، مسيحيت نيازي مي گويد حتي اگر يك برده مي ديگران بر اين باورند كه پولس» .مغتنم بشماررا 

غالب . شدد عيسي باوندادتي بر خد اسارت او شهايابلكه ب. آزادي سود جويدن شخص از اين بيند كه آ نمي
ديده اما آنها نبايد اين حقيقت را نا ،)ت استاحتماالً اين تفسير درس و( دهند مي رجيحنداران تفسير اول را تايما

  .مسيح خود براي ما برجا گذاشته است همسان استيي كه خدا وند عيسي ند كه تفسير دوم تقريباً با الگوانگار
مقصود در اينجا مردي كه آزاد متولد شده، . زيرا غالمي كه در خداوند خوانده شده باشد، آزاد خداوند است 22: 7

دي به هنگام ، اگر مربه بياني ديگر. را كسب نموده استد است كه آزادي خو اي هارتي، مقصود برد، به عبنيست
او از گناهان و اسارت شيطان . ايمان آوردن برده بود، او نبايد نگران اين موضوع باشد، زيرا او آزاد خداوند است

م دست و ود، بايد بداند كه از اين پس او غالاز سويي ديگر اگر مردي به هنگام ايمان آوردن آزاد ب. آزاد شده است
  .جات دهند ه استپا بستة ن

سي تعلق دارد كه او را خريده است، يعني او از اين پس به ك. خص مسيحي به قيمتي خريده شده استهر ش 23: 7
  .ما بايد غالم مسيح باشيم و غالم انسان نشويم. عيسي مسيح

تواند همواره در همان وضعيت  مي ، اوبه چه قشري از جامعه تعلق دارد ين نيست كه شخص، مهم ااز اين رو 24: 7
اگر مردي نزد خدا است  .سازند مي ا نمايانم حقيقت را بر مكليدي هستند كه تما» نزد خدا« نزد خدا بماند، دو واژة

رده و به ما اين حقيقت است كه زندگي ما را تقديس ك« .تواند تبديل به آزادي حقيقي شود مي پس حتي بردگي
  ».بخشد مي لتمنز

ن هم توا مي را ها هكرواژة با. گويد، چه پسر و چه دختر مي خطاب به مجردها سخن 28 -25پولس در آيات 25: 7 
از ديگر آياتي است كه برخي در جهت رد الهامي بودن اين آيه از آن  25آية. ر مورد پسر و هم دختر به كار بردد

، بر گويند از آنجايي كه پولس خود مجرد بود مي كه اند هين قضيه افراط كردحدي در اآنها تا . آورند مي استدالل
اتخاذ چنين ديدگاهي ! توانيم در اينجا مشا هده نماييم مي شت و اين تعصب شخصي او راجنسيت خود تعصب دا

حكمي از خداوند  ها هكرگويد دربارة با مي ه پولسمي كهنگا. كالم خداست مي بودنبه منزلة زير سئوال بردن الها
چ تعليم مشخصي در اين مورد بر جاي ، او هيندارم، مقصودش اين است كه در طول خدمت خداوند بر روي زمين

  .استم دهد، و اين رأي الها مي از اين رو پولس چون از خداوند رحمت يافته است كه امين باشد، رأي. نگذاشت
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اشاره دارد به ن ي اين زماتنگ. ت تنگي اين زمان ازدواج نكنداست كه شخص به جه نبه طور كلي، نيكو آ 26: 7
. نوشت تنگي و مشكالت خاص عارض بود مي گويا در زماني كه پولس اين نامه را. رنجهاي زندگي بر روي زمين

  .و ايمانداران تا به هنگام بازگشت خداوند با آن روبرو خواهند بود مه داردتنگي و مشكالت ادا اين حالبا 
از سويي ديگر، اگر مردي از . توصية پولس اين است كه آن كس كه ازدواج كرده است به دنبال جدايي نباشد 27: 7

. عناي بيوه بودن و يا مطلقه بودن نيستعبارت از زن جدا هستي در اينجا به م. زن جدا است، او نبايد زني بخواهد
  .شود مي اند هدمل كساني كه هرگز ازدواج نكربلكه قفط مقصود آزادي از پيمان ازدواج است، و احتماالً شا

گناه  ، حتي پيش از اينكهگذشته از اينها. گويد كه نبايد چنين پنداشت كه ازدواج كردن گناه است مي پولس 28: 7
 »خوب نيست كه آدم تنها باشد« :خدا بود كه فرمان داد. وارد جهان شود خدا در باغ عدن ازدواج را بنيان نهاد

پولس در جايي ديگر كساني كه  .)4: 13عبر( »نكاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غير نجس«) 18: 2پيدايش(
  .)3 - 1: 4تيمو 1( داند مي ايماني زمان آخر بيكنند را نشانة  مي ج را منعازدوا

كساني  ».دلكن هر گاه نكاح كردي گناه نورزيدي و هر گاه باكره منكوحه گردد گناه نكر« گويد، مي از اين رو پولس
افزايد زناني كه  مي پولس اين حالبا . ه استنها اشتباآورند نبايد چنين بپندارند كه ازدواج آ مي كه به مسيح ايمان

 هنگامي كه پولس. احتماالً مقصود او درد زايمان و غيره است. كنند در جسم زحمت خوا هند كشيد مي جازدوا
همراه دارد ج به من در رنجهايي كه ازدوا) 1( الً مقصود او اين استاحتما» ليكن من بر شما شفقت دارم« گويد، مي

نده را ميدانم و بر او نخواي من تمام گرفتاريها) 2( اريهاي خانوادگي، يافتبه طور خاص گر ،بر شما شفقت دارم
  .شقفت دارم

گي را تحت شعاع ما بايد حتي اين روابط مشروح زندقت تنگ است و ي كهكند از آنجاي مي پولس تأكيد 29: 7
بايد وظايف متقابل خود  ، و اگر چه زن و شوهرهايك استدنز زگشت مسيح بسياربا. ار دهيموند قرخدمت به خدا

  .به مسيح بدهنديت را را انجام دهند و نسبت به هم وفادار باشند، اما بايد در زندگي اولو
  :گويد مي ايرونسايدچنين

ند كه وقت در حال گذر است و بازگشت خداوند نزديك، و توجه به قت زندگي كنتو اين حقيهمه بايد در پر«
   ».آسايش فردي نبايد مانع از محبت به خدا شود

بطة شوهر خود داري نمايد، بلكه را نمسلماً مقصود اين نيست كه مرد از انجام وظايف خود به عنوا :گويد مي واين 
همان كسي كه بايد برترين جايگاه را در دل  ...داوند باشداو با همسرش بايد كامالً تحت الشعاع رابطة برتر با خ

  .شخص داشته باشد، او نبايد اجازه دهد كه رابطة طبيعي مانع از اطاعت مسيح شود
ق ما جهت توجه نمود تمام اين چيزها بايد تحت الشعاع اشتيا بيا نيدر زندگي نبايد به غم و شادي و اموال د 30: 7

  .رصتي سود جستقي است از هر فامي وقت بد تا هنگايد و باد باشوندامت به خدبراي خ
ز اين چيزها استفادة ندار اايما. ما به هنگام زندگي در اين دنيا، ناخواسته با چيزهاي دنيوي در تماس هستيم 31: 7

مثال، يك  به عنوان. دهد ما نبايد از آنها استفادة نابجا به عمل آوريم مي پولس هشدار اين حالبا . كند مي مشروع
ه داو بايد از غذا و پوشاك به عنوان محيتاج ضروري استفا. مسيحي نبايد براي غذا، پوشاك و آسايش زيست نمايد
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ازدواج، اموال، تجارت، و يا فعاليتهاي سياسي علمي، موسيقي و هنري . نمايد اما آنها نبايد خداي زندگي او شوند
حا اه اوا را در زندگي ما از آن خود كنند مطمئناً باعث پريشاني زندگي روجايگاه خود را در دنيا دارند، اما اگر جايگ

عبارت صورت اين جهان در گذر است از هنر تئاتر اقتباس شده است و مقصود در آن تعويض . هند شدني ما خوا
توان به  مي ماهيت كوتاه و گذراي آنرا. گويد مي اين عبارت از ناپايداري امور اطراف ما سخن. است ها صحنه

دان وزنان بازيگران آن م مرمه يك صحنه است، و تمادنيا ه« .وضوح در جملة معروف شكسپير مشاهده نمود
 شوند، و هر انساني هنگامي كه روي صحنه است نقشهاي زيادي را بازي مي آنها وجود دارند و وارد صحنه. هستند

   ».كند مي
جهت مانع از خدمت به  بييي است كه ها مقصود او انديشه. دانديشه باشن بيخواهد كه مسيحيان  مي پولس 32: 7

انديشه كه چگونه  مي ونددهد كه شخص مجرد در امور خدا مي مه شرحاز اين رو او در ادا. شود مي خداوند
 عنا نيست كه شخص مجرد خود را بدون دغدغه فكري به كار خداوندن مالبته اين بدا. ديرضامندي خداوند را بجو

  .بينيم نمي آورد كه در تأهل آنرا مي تجرد فرصتي را براي اين كار فراهم بلكه ،سپارد مي
بلكه اين قاعدة ، جه نمايدند به امور خدا توتوا نمي باري ديگر اين عبارت بدان معنا نيست كه شخص متأهل 33: 7

كه بايد بدانها  ديگري دارداو وظايف . كند كه شوهر، زن خود را خوش سازد مي كلي است كه ازدواج ايجاب
  .بيانديشد

زة ، در واقع او حوي ازدواج كرده استدر مر، اگطور كليبه « :ساخته است خاطر نشان كه واين همان گونه 
   ».تواند تا به اقصاي جهان رفته و انجيل را بشارت دهد مي اگر او مجرد است،. خدمتي خود را محدود ساخته است

انديشد  مي تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد، اما منكوحه در امور دنيايشد اند مي باكره در امور خداوند 34: 7
بيشتر از ، قادر است قسمت باكره يا زن مجرد. الزم است در اينجا توضيحي بيافزايم. ش سازدتا شوهر خود را خو

عنا نيست كه تجرد م بدين »تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد« عبارت. وقت خود را به امور خداوند بسپارد
ر روح خود را بيشتر به كار خداوند ند هم در تن و هم دتوا مي بلكه تنها بدين معنا است كه او است، تر مقدس
  . است تر نيست، بلكه وقت او آزاد تر در حقيقت او پاك. بسپارد

 شتر به دتيامجرد بي ن معنا نيست كه او نسبت به زناين بدا. انديشد مي عالوه بر اين، منكوحه در امور دتيا
اين امور . ه وظايف دنيوي همچون امور منزل سپري شوديد باو در طي روز بات انديشد، بلكه قسمتي از اوقا مي

 بلكه او ،شمارد نمي برد و يا آنها را ناچيز نمي مشروح و شايسته هستند، و پولس در اينجا آنها را زير سئوال
  .ست و وقت بيشتري نسبت به زن منكوحه داردا تر وسيع متبراي زن مجرد راه براي خد: گويد مي
بلكه او فقط براي نفع ايشان . خواهد ايمانداران را زير يك نظام پر قيد و بند قرار دهد نمي پولس با اين تعليم 35: 7

ايت او را انديشند، در پرتو اين تعليم هد مي دهد تا هنگامي كه به زندگي خود و خدمت به خداوند مي به آنها تعليم
تشويش خدمت  بيسازد خداوند را  مي ين است كه تجرد خوب است، و شخص را قادره او اديدگا. تشخيص دهند

د دامي بر كسي بنهد و خواه نمي لسپو. طبق نظر پولس انسان آزاد است بين تجرد و ازدواج يكي را برگزيند. كند
  .يا اينكه آنها را در قيد و بند قرار دهد



- ٣٩  - 

 

تفسير عام اين . شوند مي ين آيات در اين باب و يا شايد در كل رساله محسوبتر صيقل ديشا 38 - 36آيات 36: 7
ج وي با او بستگي ازدوا. چون و چرايي بر خانه و اهل خانة خود داشت بيپولس مرد تسلط  ندر زما: است

شخصي  كه اگر اند هداشت كردن بره چنيياز اين آ از اين رو. توانستند بدون اجازة پدر ازدواج كنند نمي آنها –داشت
انجام داده است، اما اگر اجازه دهد كه ازدواج كنند گناه نكرده  بيعمل خو، اجازه ندهد دخترانش ازدواج نما يد

  .است
چوب متن اين باب راين تفسير با چا. مفهوم است بيا در اين دوره چنين تفسيري تقريباً م خدطبق تعاليم قو

  . آيد مي ر گيج كنندهمطابقت ندارد، و به نظ
نامزد خود ازدواج م اين است كه اگر مردي با پس در اينجا مفهو. ترجمه كرده است» نامزد« باكره را )RSV( ترجمة 

 ويليام. ه همراه داشته استتي بمشكال چنين ديدگاهي. او ازدواج نكند بهتراست؛ اما اگر با كند گناه نكرده است
  .آيد مي نظر ارزشمند كند كه به مي ن ديدگا ه ديگري را مطرحياكلي در تفسير خود از اول قرنت

ن دخترااز اين رو اين عبارت از . ترجمه كرد نيز »بكارت« توان مي را (Parthenos) كلي معتقد است كه واژة باكره 
كه اگر است  طبق تفسير او، اين عبارت بدين معنا. رت خود اوبكابلكه دربارة  گويد، نمي ك مرد سخنبا كرة ي

   .اما اگر تصميم به ازدواج بگيرد، گناهي نيست ،مردي ازدواج نكند كار خوبي انجام داده است
   :خود اتخاذ كرده استچنين تفسيري را در ترجمه جديد  (John Nelson Daray) يژان نلسون دارا 

رسيده است و به ج سن ازدوا به، و اگر برد كه با بكارت خود به طور ناشايست رفتار ميكند مي ناما اگر كسي گما
اما اگر كسي كه در دل . كندبگذاريد ازدواج  :خواهد بكند، او گناهي نكرده مي ناچار بايد چنين كند، بگذاريد آنچه

خود پايدار است، و احتياجي به ازدواج ندارد، بلكه در ارادة خود مستحكم است، و در دل خود عزم را جزم نموده 
 و هم كسي كه ازدواج؛ كند مي كند نيكو مي پس هم كسي كه ازدواج. كند مي ، نيكواردكه باكرة خود را نگاه د

  .يدنما مي تركند نيكو نمي
كند كه  مي كنيم كه اگر مردي به سن بلوغ رسيده است و گمان مي تداشما چنين بر 36به آية تر پس با نگاهي دقيق

كند كه نياز است كه چنين بكند، و از  مي او احساس. تعطاي خويشتن داري ندارد، اگر ازدواج كند گناه نكرده اس
  .بكند يعني ازدواج كندنچه خواهد اين رو او بايد آ

في بر خود مسلط ازة كااند ها، اگر مردي قصد دارد بدون پريشاني خاطر خداوند را خدمت نمايد، و اگر بام 37: 7
دارد مجرد بماند با اين ديدگاه كه در خدمت خود بيند، اگر قصد  نمي احتياجي به ازدواج كردن ي كهاست به طور
  . كند مي دهد، پس او نيكو لخدا را جال

كند تا خداوند  مي سي كه تجرد اختيار، اما ككند مي دهد نيكو مي اين است كه كسي كه خود را به نكاحنتيجه  38: 7
  . نمايد مي را خدمت نمايد نيكوتر

زن تا مادامي كه شوهرش زنده است از نظر . باشد مي يي به بيوه زنانها هدو آية پاياني اين باب شامل توصي 39: 7
اگر شوهر . اج دارد، كه خدا آن را مقرر كرده استن ازدوشرع در اينجا اشاره به قانو. شرعي به شوهرش بسته است

ز به وضوح شرح ني 3-1: 7اين حقيقت در روميان. زني بميرد، او آزاد است تا با هر مردي كه بخواهد منكوحه شود
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زايد كه او آزاد اف مي لس اين شرط را نيز، پواين حالبا . شكند مي رتي مرگ رابطة ازدواج راعبا داده شده است، به
در وهلة اول اين عبارت بدين معنا است كه شخصي . است با هر كه بخواهد ازدواج نمايد، ليكن در خداوند فقط

 در خداوند به معناي .اما معناي اين عبارت از اين فراتر است ،باشد يحيد مسيرد باكه زن قصد ازدواج با وي را دا
. كند اما اين كار در ارادة خداوند نباشد جبه بياني ديگر، ممكن است با يك مسيحي ازدوا. است »در ارادة خداوند«

گرفته است ازدواج  و در نظرنداري كه خداوند براي ادر اين امر مهم بطلبد و با ايما وند رااو بايد هدايت خدا
  . نمايد

ي جاي 14: 5تيمو1اين موضوع با . است تر حكم صريح پولس اين است كه اگر زن بيوه ازدواج نكند خوشحال 40: 7
 او در اينجا ديدگاه كلي خود را بيان. يرت نداردي جوان بايد ازدواج كنند، مغاها دارد كه بيوه مي هارلس اظپو كه
  .گويد مي ئوس از يك استثنا سخناتيموت در اول ي كهكند، در حال مي

برخي در مورد اين عبارت دچار سوء تفاهم شده و چنين  ».برم كه روح خدا را دارم مي گمان« افزايد، مي سپس او
باري ديگر ما به . كه پولس به هنگام نوشتن دربارة اين موضوعات به خود يقين نداشته است اند هبرداشت كرد
او . ي پولس در اين مورد را نبايد زير سئوال بردها الهامي بودن نوشته. كنيم مي ير اعتراضر اين تفسشدت در براب

چرا كه برخي از اعضاي كليساي قرنتس رسالت و تعاليم او را زير سوال برده . گويد مي در اينجا به كنايه سخن
هر چه « گويد، مي در جواب آنهاپولس نيز . نب خداوند استنها از جاكردند كه اين سخن آ مي آنها ادعا. بودند

كنند كه او را دارند  مي نها ادعاآ. كنم كه من نيز روح خدا را دارم مي نراجع من بگويند، من گماخواهند  مي ديگران
   ».دس در انحصار آنها استالق روحكنند كه  نمي اما مسلماً گمان

روح خدا را داشت، و راه سعادت براي ما پيروي نوشت  مي دانيم كه پولس هنگامي كه اين چيزها را براي ما مي ما
  .از تعاليم او است

  

  ) 1: 11 – 1: 8( شت قرباني تقديمي به بتهارة گودربا )ب

از زمينة بت  ني بود كها، كه شكل واقعي كسمطرح شده است 1: 11 -1: 8مسألة خوردن گوشت تقديمي به بتها در
جشن  ي كهشدند، جاي مي به يك رويداد اجتماعي در معبد دعوتشايد آنها . پرستي به مسيح ايمان آورده بودند

 كردند و در مي مراجعهشت به بازار يا شايد براي خريد گو. شد مي ارگزعظيمي به همراه قرباني تقديمي به بتها بر
 البته اين موضوع بر كيفيت گوشت تأثير. فروشد مي كه قصاب گوشت قرباني تقديمي به بتها رافتند يا مي

ي به از سويي ديگر، ممكن بود ايماندار. توانست از آن خريداري نمايد مي گذاشت، بلكه آيا يك مسيحي نمي
اگر او بر اين امر واقف بود آيا . تقديمي به بت بودراك شد كه غذاي آنها از خو مي دعوت اي هبه خانصرف غذا 

  .دهد مي خورد ؟ اكنون پولس به اين سئواالت پاسخ مي بايد از آن غذا
. ، هم قرنتيان و هم او همه علم دارندها ي بتها كند كه دربارة قرباني مي را با اين جمله آغا زد پولس سخن خو 1: 8

م يدانستند كه عمل تقد مي به عنوان مثال، آنها هم. انگاشتند مي نبود كه آنها اين موضوع را ناديدهضوع بر سر اين مو
اين با . كرد نمي طعم و ارزش غذايي آن تغيير. دهد نمي ريشت را تغيوگوشت به يك بت، ماهيت آن گ اي هكردن تك
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اين سخن اين است مقصود او از . كند مي ث تكبر است، لكن محبت بناعسازد كه علم با مي پولس، خاطر نشان حال
ن مسأله به نها اصلي بود كه بايد در اينش تاگر دا. ماي درستي نيستهنكه دانش به تنهايي دربارة اين موضوعات را

ت نه تنها ين موضوعايد در ادر حقيقت شخص مسيحي با. شد مي شد، پس مطمئناً به غرور منتهي مي كار گرفته
ه براي خود مشروح است را مورد توجه قرار دهد، بلكه نچه كاو نه تنها بايد آ. لم بلكه محبت را نيز به كار گيردع
  .شدچيزي كه براي ديگران نيز مفيد بانآ
  :كند مي را چنين بيان 2خالصة آية واين 3 ،2: 8
نش بدون محبت، دا» .داند كه چگونه بايد علم كسب كرد نمي علم دارد، او حتي برد كامالً مي اگر انساني گمان«

خدا  ي كه، به طورباشد مي وف، نزد او معراز سوي ديگر، اگر كسي خدا را محبت نمايد. آيد نمي حقيقي به دست
شناسد، و از نگاهي ديگر خدا به طور خاص  مي هر كس را ، به يك معنا خدامسلماً. داشترضايت خواهد از او 

  .براي اشاره به رضايت و تأييد به كار رفته است» معروف« اما واژة. شناسد مي ايمانداران را
لبته ا. داردند كه بت خداي واقعي نيست و قدرت، علم و محبت نندا مي در مورد قربانيهاي بتها، ايمانداران 4: 8

. اند هدانست كه چيزهايي وجود دارند كه از سنگ و چوب تراشيده شد مي كرد، او نمي پولس وجود بتها را نفي
اما آنچه كه در اين جا مورد تأييد او . اند هكه در پشت اين بتها قدرتهاي شيطاني نهفتكند  مي فعالوه بر اين او اعترا

خدايي ديگر جز يكي نيست، به . مظهر آنها هستند وجود واقعي ندارند ها بتني كه اين قراردارد اين است كه خدايا
  .خداوندمان عيسي مسيح ، خدا و پدرعبارتي

و  (Jonu) ژونو ،ژوپيترن ، همچودارند ددارد كه در اساطير بت پرستي خدايان بسياري وجو مي عانپولس اذ 5: 8
كنند و برخي ديگر همچون  مي آسمان زندگين دردايااز اين خخي به گمان بت پرستان بر .(Mercury) مركوري

با اين او صاف خدايان بسيار، و خداوندان بسيار هستند، يعني وجود . بر زمين (Neptune) و نپتون (Ceres) سسر
  .بردند مي از اين رو در اسارت بسركردند و  مي نها راپرستشكه مردم آ اي هاسطور

ا يك خدا است كه خدا، پدر ما منشأ و خالق همه چيز است و ما براي او خالق كه تنهنداران واقف هستند ايما 6: 8
يعني  ،وند استدانيم كه تنها يك خدا مي همچنين ما. ديگر او هدف و مقصود وجود ما استني به بيا. ماي هشد

كه ست ع اتيم و عبارت همه چيز از اوست بيانگر اين موضوست و ما از او هسعيسي مسيح كه همه چيز از او
حقيقت است كه توسط ينگر اين عبارت از او هستيم نما ي كهعيسي خداوند، شفيع و يا نمايندة خدا است، در حال

  .ماي هاوست كه ما خالق شده و نجات يافت
مقصود او اين نيست  وند يعني عيسي مسيحرا يك خداست، يعني پدر، و يك خدا يد كه ماگو مي هنگامي كه پولس

تنها به نقش اين دو شخصيت از الوهيت در خلقت و نجات انسان بلكه او . سيح خدا نيستكه خداوند عيسي م
  .كند مي اشاره

آنها كه از پس . در مسيح عيسي دارند واقف نيستند زاديي كهر خاص نوايمانان، بر آ، به طوولي، همه مسيحيان 7: 8
تقديمي به بت را بخورند مرتكب بت پرستي  كنند هر گاه گوشت مي ، گماناند هي بت پرستي ايمان آوردها زمينه

  . شود مي مير ايشان چون ضعيف است نجسقعيت است و از اين رو ضكنند كه بت يك وا مي آنها گمان. شدهاند
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اين واژة براي توصيف كساني كه . واژة ضعيف در اينجا به معناي ضعف جسماني و يا ضعف روحا ني نيست 
رود، به عنوان مثال در  مي دهند به كار مي نكم اهميت سخت گيري از خود نشابيش از اندازه در مسايل اخالقي 

انجام اين عمل براي يك يهودي در عهد عتيق يك . ن گوشت خوك براي ايمانداران اشتباه نيستردنظر خدا خو
احساسي  اين حال ممكن است او چنين با. اشتباه بود، اما يك مسيحي آزاد است كه از چنين غذايي تناول نمايد

اين . نامد مي وي را برادر ضعيف مقدس كتابكه  ن كسي استاو هما. نمايد كه خوردن گوشت خوك اشتباه باشد
 مي كه اودر حقيقت تا هنگا. نمايد نمي بدان معنا است كه او در آزادي مسيحي كه از آن برخوردار است زيست

يشان مقصود از عبارت ضمير ا. شود مي رتكب گناهخوردن گوشت خوك اشتباه است، اگر از آن بخورد مپندارد  مي
كند و من مرتكب آن عمل  مي من علمي را محكم ناگر وجدا. شود نيز همين است مي چون ضعيف است نجس

  ).23: 14ن روميا( »تهر چه از ايمان نيست گناه اس« .ام هشوم، پس گناه كرد
سازد، و نه تناول  نمي مقبول خدا كها ما رابرخي خورااجتناب از . ي براي خدا اهميت ندارديخوراك به تنها 8: 8

  .سازد مي كردن از چنين غذاهايي از ما مسيحيان بهتري
شود، اما ممكن است با خوردن آن باعث لغزش يك  نمي اما اگر چه از خوردن چنين غذاهايي چيزي عايدمان 9: 8

يك مسيحي مختار است كه از . ر بردرا بكا يد اصل محبتاين همان جايي است كه با. مسيحي ضعيف شويم
و يا خواهر ضعيف خود شود  عث رنجش برادرتقديم شده است بخورد، اما اگر اين عمل او با ها گوشتي كه به بت
  . كا مالً اشتباه است

اي او بحث كه برم عملي ببينيد خطر در اين جاست كه ممكن است برادر ضعيف ديگري را در حال انجا 10: 8
ولس در اين آيه خوردن پ. كند مي وجدان او آن عمل را محكوم ي كهبه انجام آن ترغيب شود، در حال انگيز است و
كند، او به يك رويداد اجتماعي و يا برخي از جشنهاي همگاني همچون عروسي و غيره  مي ا محكومدر بتكده ر

رستش بتها در ارتباط بودن خوردن آن شد به هر نحوي با پ مي سرو ها ن بتكدهراكي كه در اياگر خو. كند مي اشاره
عبارت زيرا اگر كسي تو را كه صاحب  .)26 -15: 10( كند مي بعداً پولس اين عمل را محكوم. را كامالً اشتباه بود

داند كه اين گوشتي  مي است وردار كامل مسيحي برخوزادي دين معنا است كه اگر كسي كه از آ، بعلم هستي ببيند
اين جا اين است كه ما نه تنها بايد به اصل مهم در . ده است ناپاك و نجس نيست تو را ببيندكه به بتها تقديم ش

ن را نيز مورد توجه قرار ثير آن بر ديگراآن، بايد تأازتر ييم، بلكه مهمگذارد توجه نما مي ري كه اين عمل بر ماثيتأ
  .دهيم

مسيحيان مشروع است را بروز دهد و باعث شود ممكن است ايمانداري علم خود دربارة چيزهايي كه براي  11: 8
از عبارت هالك خواهد شد نبايد چنين استنباط شود كه او نجات ابدي خود را از . برادر او در مسيح لغزش خورد

شهادت اين برادر ضعيف . مقصود هالكت وجود نيست بلكه هالكت سالمت و ضمير او. اهد داددست خو
سأله قرار خواهد ثير اين مو مفيد بودن او براي خدا به شكل نامطلوبي تحت تأخواهد شد و زندگي او دار  هخدش

استدالل پولس . مسيح براي او مرد: ي ضعيف در مسيح در اين عبارت بيان شده استش برادروخامت لغز. گرفت
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لغزش دادن او كه حاضر شد براي او بميرد، ما نبايد با  رداين انسان را دوست دا آن قدراين است كه اگر خداوند 
  ! چند تكه گوشت ارزش چنين كاري را ندارد. مانع از پيشروي روحاني او شويم

بلكه . كردن ضماير ضعيف ايشاندار  هرزيدن به برادري در مسيح نيست، و نه جريحه وموضوع تنها بر سر گنا 12: 8
كنيم در واقع در حق او  مي وا چكتركونچه كه ما در حق برادران هر آ. بر سر گناه كردن به مسيح است موضوع

 نخاطر نشا واين. به سر نيزآسيب خواهد رسانيد شود مي ي بدنآنچه باعث آسيب رساندن به اعضا. ماي هكرد
تو مرگ مسيح به رتا در پ دكن مي خود را هدايت انندةخوت عاموضو اينهر يك از كه پولس در تشريحسازد  مي
ن دادن هنگا م جا ي پسر خدا بهها از محبت عميق، رنجها و نالهست خوااين در« گويد، مي نسبار. ه كننديه نگاقض

يد آگاهي از اين موضوع باما با . نامد مي »از بزرگترين گناهان« به مسيح خطا نمودن را گادت ».گيرد مي سر چشمه
ن نمارنجش برادرا بسنجيم، و از هر عملي كه باعث ن بر ديگرانب باشيم كه تمام اعمال خود را از جنبة تأثير آمراق
  .شود اجتناب ورزيم مي
گويد تا به ابد گوشت نخواهد  مي شود، پولس مي لغزش دادن برادر گناه به مسيح محسوبيي كه از آنجا 13: 8

! يك راستة گوشت خوشمزه است از تر گي ديگري بسيار مهمكار خدا در زند. خورد تا برادر خود را لغزش ندهد
روح خدا در اين  ليكند، اصو نمي به بتها امروزه براي مسيحيان مشكل ايجاد اگر چه موضوع گوشت تقديمي

امروزه بسياري چيزها در زندگي مسيحيان وجود دارد كه اگر چه كالم . آموزد ارزش ماندگار دارند مي قسمت به ما
اريم اين اعمال را ما اجازه د ي كهدر حال. شود مي تر نكرده است، اما باعث لغزش مسيحيان ضعيف ن را منعخدا آ

كه از حق خود بگذريم تا براي كساني كه در مسيح دوستشان داريم يعني ن است كه آ تر شايسته ،انجام دهيم
  .به ارمغان آوريم ني راايمانداران سعادت روحا

وشت تقديمي لة گمسأ اين حالبا . سازد مي نهم بحث جديدي را مطرح رسد كه باب مي ه اول چنين به نظردر نگا
كند تا خود را به عنوان  مي را عوضضوع پولس در اينجا صرفاً مو .يابد مي به بتها بيش از دو باب ديگر ادامه

بيان كرده است از حقوق  13: 8بر طبق اصلي كه دراو . به دست دهدن الگويي از انكار نفس براي سعادت ديگرا
  .دارد 8بسيار نزديكي با باب ب ارتباطبااز اين رو اين . كند مي خود در حمايت مالي يك رسول چشم پوشي

كه  گفتند مي آنها. دانيم، افرادي در قرنتس بودند كه اقتدار پولس را زير سئوال برده بودند مي كه همان گونه 1: 9
او كه رسول واقعي : گويد مي پولس در جواب. دوازده نبوده و از اين رو يك رسول واقعي نيستاز زمرة . پولس

در وهلة اول او عيسي . كند مي او ادعاي خود را بر مبناي دو حقيقت بيان. اقتدار انساني آزاد است خداوند است از
ن او همچنين با طرح اين سوال قرنتيا. قعه در راه به دمشق روي داده بوداين وا. كرده را ديده بود ممسيح خداوند قيا

اگر آنها در رسالت او ترديد داشتند،  »خداوند نيستيد؟آيا شما عمل من در « داند، مي ر اثبات رسالت خودرا دليلي ب
چه كسي آنها را به مسيح . نها مثبت بودات يافته بودند؟ مطمئناً جواب آنها نجآيا آ. سنجيدند مي بايد خود را

  . دنداز اين رو، آنها خود دليلي بر اثبات رسالت اصيل پولس بو! منسوب كرد؟ پولس رسول
آنها بايد مهر رسالت او در . ندشمرد مي ن او را رسول بررسول ندانند، اما مطمئناً قرنتيا شايد ديگران او را 2: 9

  .خداوند باشند
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گذاشته است، مطمئناً ي آن نقطه در انتها N K Jكه ترجمة همان گونه( كند مي به آيات قبلي اشاره 3احتماالً آية 3: 9
به جهت آناني كه قصد امتحان او را حجت او  گفته است گويد آنچه كه مي پولس .)ارتباط است بيبا آيات بعدي 

   .است اند هدارند و يا كساني كه اقتدار رسالت او را زير سوال برد
پولس در . گويد مي لي از خود سخند به عنوان رسول در حمايت مالس در مورد اختيار خو، پو14 -4ياتآدر 4: 9

با . افت كنديست، اين حق را داشت كه از ايمانداران اجرت درستاده شده امقام كسي كه از جانب خداوند عيسي فر
  . وده بدرزيوه بر اين حق خود اصرار ن، او هيچگااين حال

يل را به مردان و زنان بشارت زادانه انجكرد تا قادر باشد آ مي به دست خود زحمت كشيده خيمه دوزي لباًاو غا
خواهد حمايت مالي  نمي ند او به اين دليلدكر مي سته، ادعانتقدان او از اين موضوع سود جترديدي نيست م .دهد

آيا اختيار « :كند مي او اين موضوع را با اين موضوع را با اين سوال مطرح .داند رسول واقعي نيست مي شود كه
ا حق را نداريم كه كليسا ما را اين يراي آن كار كنيم؟ آون اينكه ببد –به عبارتي -خوردن و آشاميدن نداريم؟ 

  »حمايت مالي كند؟
آيا اختيار نداريم كه خواهر ديني را به زني گرفته، همراه خود ببريم، مثل ساير رسوالن و برادران خداوند و  5: 9

داند او و همسرش  مي كه اوكند  نمي لس به اين دليل ازدواجكردند پو مي ن پولس ادعاكيفا؟ گويا برخي از مخالفا
الن ازدواج كرده بود، مثل ساير برادران لس و ديگر رسو پو. ليسا را ندارنداستحقاق دريافت كمك مالي از ك

يت مالي كليسا چه براي خود و را دارد كه ازدواج كند و از حما يد كه او اين اختيارگو مي پولس در اينجا. خداوند
ازدواج كردن اشاره دارد، ه اختيار نه تنها ب »خواهر ديني را به زني گرفته« عبارت. ه مند شودچه براي همسرش بهر

ز برادران خداوند برادران واقعي ا احتماالً مقصود. بلكه بر استحقاق دريافت كمك مالي چه براي شوهر و چه همسر
نگر اين امر هستند كه مريم پس از عيسي كه اگر چه بسيار از آيات كالم خدا بيا. ي او استها الهخاو و يا شايد پسر

لو قا ( .هايي راه گشاي اين مشكل نيستيه نيز به تنن ديگري نيز به دنيا آورد، اما اين آبود فرزنداة او نخست زاد
  .)19: 1، غالطيان12: 2، يوحنا3: 6، مرقس55: 13، 46: 12، 25: 1، متي7: 2
 .دكر مي انجيل كار ي بشارتها همين معيشيت خود وهزين، براي تاابا نيز به مانند پولسرسد برن مي به نظر چنين 6: 9

  ؟ شوند يتحمام خدا از سوي قو نها مختار نيستند كه كار نكنند وپرسد كه آيا آ مي پولس در اينجا
او  .كند مي پولس ادعاي خود مبني بر استحقاق دريافت حمايت مالي را بر مبناي الگو يديگر رسوالن مطرح 7: 9

توان  نمي .شود نمي مخوبي خود به جنگ اعزا يك سرباز از. آورد مي اكنون از امور انساني براي استدالل خود مثال
 اي هشباني از گل رود نمي سرانجام اينكه انتظار. انتظار داشت كسي تاكستاني غرس كند اما از ميو ة آن پاداشي نيابد

. خدمت مسيحي مانند جنگ، كشاورزي و شباني است. ق خوردن از شير گله را نداشته باشدحاما  مراقبت كند
اگر در اين . دا، و خدمت به گلة او را به همراه داردن ميوة خگ بر عليه دشمن، مراقبت از دختاخدمت مسيحي جن

  ! پس چقدر بيشتر بايد در خدمت خداوند رعايت شود. شود مي مشاغل زميني حمايت رعايت
مبناي د را بر ل خوآيا او بايد استدال. كند مي اكنون پولس براي دليل آوردن بر اين موضوع به عهد عتيق مراجعه 8: 9

  ؟ گويد نمي امور گذراي زندگي همچون جنگ، كشاورزي، و شباني مطرح كند؟ آيا كالم خدا نيز اين را
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به . كند نبايد دهانش را بست مي به وضوح بيان شده است كه هنگامي كه گاو خرمن را خرد 4: 25در تثنيه 9: 9
آيا . شود، بايد اجازه داد كه از آن محصول بخورد مي ادهاد محصول استفن در امر حصهنگامي كه از حيوا ،عبارتي

سته اين حكم را در عهد ن بباشد؟ خدا به فكر گاوان است، اما او فقط به خاطر حيوانات زبا مي خدا در فكر گاوان
  .بلكه اصلي روحاني در زندگي و خدمت ما مطرح نمود. عتيق نگفت

. شد او به فكر ما بود مي ن ثبتمثبت است، هنگامي كه اين سخنا گويد؟ پاسخ نمي ا محض خاطر ما اين راي 10: 9
كند اميد دارد  مي ردمن خو همچنين كسي كه خر. زند انتظار دارد پاداش دريافت كند مي ه كسي شخممي كهنگا

كوبيدن است، و  خدمت مسيحي نيز مانند شخم زدن و خرمن .قسمتي از خرمن را به عنوان پاداش دريافت كند
  . م كرد كساني كه به هر نحوي با خدمت او در ارتباط هستند نبايد با هزينه خود خدمت نمايندخدا حك

نتس رفته و انجيل را ، او به قربه بياني ديگر. گويد كه روحانيها را براي مسيحيان قرنتس كاشته است مي پولس 11: 9
اگر چنين بود آيا توقع بيش از اندازه بود كه  .بود حقا يق ارزشمند الهي را به ايشان تعليم داده نها بشارت داده وبه آ

 استدالل او اين است كه .آنها نيز در مقابل از نظر مالي او را كمك كرده او از چيزهاي جسماني به او بدهند
   ».گيرد بسيار حقيرتر از محصول كار او است مي كه واعظ در قبال كار خودداشي پا«
 دادند حمايت مالي مي رنتس ديگران را كه در آنجا موعظه كرده و بشارتپولس آگاه بود كه كليساي ق 12: 9

اگر «: پرسد مي در قبال پولس، از اين رو او دند اما نهآنها نسبت به اين وظيفة خود در قبال ديگران آگاه بو. كنند مي
 حمايت مالي آنها را جايز ديگران در اين اختيار بر شما شريكند، آيا نه ما بيشتر؟ اگر آنها حقوق ديگران مبني بر

كساني كه خي از اين ترديدي نيست كه بر »كردند؟ نمي شمارند، پس چرا حق او را كه پدر روحاني آنهاست ادا مي
را داشت اما از اين حق خود يد اگر چه او اين حق افزا مي پولس. ند معلمان يهودي گرا بودندشو مي حمايت مالي

او به جاي اينكه به دريافت كمك . حمل شد، مبادا انجيل مسيح را تعويق اندازداستفاده نكرد بلكه هر چيز را مت
  .مالي اصرار ورزد، تمام مشقات و محروميتها را متحمل شد تا مبادا مانع از انجيل شود

كساني  .آورد مي كنند استدالل مي خدمتن سپس پولس براي اثبات ادعاي خود از كساني كه در هيكل يهوديا 13: 9
 از هيكل معشيت خود را نهاان آبدينس. شدند مي ه هر نحوي در خدمت هيكل بودند از در آمد هيكل حمايتكه ب
به بياني . شد سهم داشتند مي همچنين، كاهناني كه در خدمت مذبح بودند از قرباني كه به مذبح تقديم. گذراندند مي

هده آنان س بر عبود، و چه كاهنان كه امور مقد ديگر چه الويان كه وظيفة انجام امور معمول هيكل بر عهدة آنان
  . شدند مي ليبود در قبال انجام اين خدمت حمايت ما

هر كه به انجيل اعالم نمايد، از انجيل « او فرمود كه. كند مي سرانجام، پولس حكم مشخص خداوند را اعالم 14: 9
اما اين امر . او بايد از سوي قر نتيان حمايت شوده له بود كاين خود به تنهايي دليل قطعي بر اين مسأ ».معشيت يابد

 15يات پاسخ اين سئوال در آ. كرد كه از سوي آنان حمايت شود نمي را او اصراركند كه چ مي ل را مطرحاين سئوا
  .شود مي يافت 18 –
و او اين . نورزيدبر حقوق خود اصرار ، او به عبارتي، كه او هيچيك از اينها را استعمال نكرد دهد مي او شرح 15: 9

  .داد بميرد تا كسي نتواند فخر او را از او بگيرد مي و ترجيحا. نوشت نمي چيزها را به قصد دريافت پول
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ضرورت الهي بر . دهد فخر كند مي تواند به اين حقيقت كه انجيل را بشات نمي مقصود پولس اين است كه او 16: 9
خود  ليت را بر دوشاو اين مسئو. ست كه او براي خود برگزينداين يك احساس وظيفه شناسي ني. ستاو افتاده ا

البته اين بدان  .شد مي ين انسانتر ل به بدبختيرساند، تبد نمي متقبل شده بود و اگر اين مأموريت الهي را به انجام
شارت دهد، بلكه او خود تصميم نگرفت كه بشارت دهد، بلكه ب است انجيل را بشارتخو نمي معنا نيست كه پولس

  .او از سوي خداوند بود
دهد خواهد يافت،  مي انجيل را بشارت دهد، اجرتي شايستة خدمتي كه انجام )طوعاً( اگر چه پولس با اشتياق 17: 9

كه كساني كه  شود مي ن مطلب به طور واضح تعليم دادهيد ايبه عبارتي حق معيشت، در تمام عهد عتيق و عهد جد
مقصود پولس در اين عبارت اين . تحق دريافت كمك مالي از سوي قوم خدا هستندنمايند مس مي خداوند را خدمت

ن امر ، بلكه هدف او تنها اين است كه ضرورت الهي در اينمايد مي نيست كه او ناخواسته خداوند را خدمت
ه ، بداد مي اگر او كرهاً بشارت. پردازد مي او در قسمت آخر اين آيه به تأكيد اين حقيقت. دخالت داشته است

توانست از آن اجتناب ورزد، پس وكالت انجيل  نمي عبارتي اگر بشارت او فقط به خاطر اشتياق دروني او بود و او
  . توانست بدان مباهات ورزد نمي داد، و از اين رو مي د كه دستورات را انجاماو مردي بو. بدو سپرده شده بود

اين است كه اجرت خود را از  لسرسد كه مقصود پو مي در حقيقت بسيار دشوار است، و به نظر 17درك آية
ه دست خدا او را در اين را. نكردر به ميل خود اختيامت را نمايد، زيرا كه او اين خد نمي ايماندارن قرنتس مطالبه

ود لس اجرت ختوانستند اجرت خود را از مقدسين طلب نمايند اما پو مي معلمان دروغين در قرنتس. قرار داده بود
  . كرد مي ا در جايي ديگر جستجور

مطالبه ت اجر ام هتوانم در قبال آنچه كه به انتخاب خود گزيد مي من« :يه چنين استاز اين آ )Knox( كسترجمة نا
   ».رسانم مي را به انجامموريت دهم، من فقط يك مأ مي نمايم؛ اما هنگامي كه به اجبار آن را انجام

  :دارد مي ررايل اظها
به او سپرده ) مسئوليتي( كند، زيرا وكالتي نمي ر مسئوليت خود مبني بر بشارت انجيل شانه خاليبا لس از زيرپو

  ).17:10لوقا ك.ر( دياشت بشارت دهد حتي اگر چه در قبال آن مزدي دريافت ننماشده بود و او وظيفه د
كرد؟ به  مي به چه چيزي فخرنجيل را بشارت دهد فخر نمايد، پس بايد ست از اينكه اخوا نمي پس اگر او 18: 9

اين همان . داد مي خرج بشارت بيرا ، به عبارتي ديگر به اينكه او انجيل مسيح چيزي كه به انتخاب برگزيده بود
يي ديگر براي اد و از سود مي ن بشارتاو انجيل را به قرنتيا. توانست براي خود تعيين كند مي چيزي است كه او

  .دن در انجيل سود جويدنبراي ما فت اجرتتا اينكه از حق خود براي دريا كرد، مي تأمين معشيت خود كار
اگر بخواهيم استدالل پولس در اينجا را خالصه كنيم بايد بگوييم، او ميان خدمت اجباري و اختياري تمايز قايل 

ليت يك مسئواما در حقيقت اين . كرد مي او با اشتياق خدمت. در بشارت او هيچ اكراهي وجود ندارد .شده است
 او. ديد نمي ن وظيفه دليلي براي فخر كردناز اين رو او در اداي اي. بود كه بر دوش او قرار گرفته بودخطيري 

اصرار ورزد، اما او اين كار را انجام  يشارت انجيل بر حق خود مبني بر دريافت كمك مالبتوانست در قبال  مي
خود اين كار را كرده  ارادة او به ي كهيآنجا از. تيان بشارت دهدقرن خرج به بي؛ بلكه او تصميم گرفت انجيل را نداد
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كند  مي كردند كه چون پولس خيمه دوزي مي پولس ادعا نكه گفتيم، مخالفا همان گونه. كرد مي بود، به آن فخر
ثابت نمايد  كند تا مي خود را به نحوي بيان لياو در اينجا استقالل ما .دهد كه او يك رسول حقيقي نيست مي نشان

  .كه رسالت او اصيل است؛ در حقيقت ماهيت واال و منحصر به فردي داشت
. كند مي خود را به عنوان الگويي از چشم پوشيدن از حقوق مشروح به خاطر انجيل معرفي 22–19پولس در آيات
و اصول مهم هم است كه بياد داشته باشيم مقصود پولس اين نيست كه العة اين قسمت بسيار مبه هنگام مطا

او در اين آيات در مورد . كند مي ة او اين نبود كه هدف، روشها را توجيهعقيد. را قرباني كرده است مقدس كتاب
 د وفقكر مي متآنها خد دات مردمي كه بهاو خود را با رسوم و عا. گويد مي اهميت سخن بيموضوعات اخالقي 

  .به خطر اندازد نكرد كه انجيل راه كاري اما او هيچگا .داد تا زمينه را براي پذيرش انجيل مساعد سازد مي
او غالم همه مردم  اين حالاما با . توانست او را اجبار كند نمي هيچكس .آزاد بود به يك معنا او از همه كس 19: 9

 د حقيقت الهي تحريف شود تسليم برخي رسومن اينكه بگذارتوانست بدو مي را سود برد اگر اوديد تا بسياري گر
  .مسيح صيد كند يكرد تا جانهاي بيشتري برا مي شود اين كار را

 كه او خود را در قيد و بند شريعتن معنا نيست البته اين بدا. او يهود را چون يهود گشت تا يهود را سود برد 20: 9
س و تيطس موتائوخط مشي بود كه در مورد ختنة تي مقصود او احتماالً. موسي قرار داد تا يهوديان نجات يابند

پولس كه . تواند نجات يابد نمي ورزيدند تا تيطس ختنه شود مي در مورد تيطس كساني بودند كه اصرار اتخاذ كرده
 اين حالبا  .)3: 2غالطيان ( ل فيض خدا است، قاطعانه از ختنة آنان سر باز زدجيدريافته بود اين حملة صريح به ان

از اين رو، پولس مايل بود تيموتائوس ختنه شود تا اين . يز ديگري بودرسد در مورد تيموتائوس مسأله چ مي به نظر
   .)3: 16اعمال ( .كار مانع شنيدن انجيل نشود

اما پولس در . مقصود از اهل شريعت يهوديان است. ا مثل اهل شريعت تا اهل شريعت را سود برماهل شريعت ر
 ن مطلب را در اينجا تكرارز هم ايپس چرا با. بودقسمت اول آية قبلي در مورد رفتار با يهوديان سخن گفته 

صود پولس از يهوديان در قسمت اول آيه رسوم دهند اين است كه مق مي الكند؟ پاسخي كه غالباً به اين سئو مي
  .كند مي در اينجا به زندگي مذهبي آنها اشاره ي كهملي آنها است، در حال

 او. پولس به عنوان يك يهودي زير شريعت متولد شده بود. يمالزم است در مورد اين موضوع كمي بيشتر شرح ده
شريعت فقط بر او . مقبول خدا واقع شود، اما دريافت كه از انجام آن قاصر استه داشتن شريعت خواست با نگا مي

سرانجا م او دريافت كه شريعت راه نجات . ود كه چه گناهكار بدبختي است، و كامالً او را محكم نمودشكار نمآ
پس پولس . نياز او به نجات دهنده است ن ونيست، بلكه فقط روش خدا براي آشكار ساختن ذات گناه آلود انسا

خداوند عيسي بر صليب جلجتا . به خداوند عيسي مسيح توكل نمود، و با اين كار از محكوميت شريعت آزاد شد
  . مجازات شريعتي كه او از انجام آن قاصر آمده بود را پرداخت نمود

ندار زير ايما. ت نبود، و نه قائدة زندگي كسي كه نجات يافته استفت كه شريعت راه نجاپولس پس از نجات دريا
بلكه بدين معنا است  .خواهد انجام دهد مي اين بدان معنا نيست كه اوالبته . كند بلكه زير فيض نمي شريعت زيست

مسيحي كه روح خدا شخص  .خواهد انجام دهد مي ريشود كه او هر كا مي نع از اينكه مفهوم حقيقي فيض خدا ما
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طلبد، نه از  مي او اكنون يك زندگي مقدس را. در وي ساكن است به يك محلة جديد اخالقي ارتقا يافته است
ه به خاطر محبتي كه به مسيح دارد، او كه براي او مرد و دوباره ، بلكترس مجا زات رعايت نكردن شريعت

رد انگيزه ، اما براي كسي كه زير فيض قرار دايعت قرار دارد ترس استي كه زير شرانگيزه براي كس. برخاست
دهند  مي انسانها از روي محبت كاري را انجام. شود مي ه واالتري نسبت به ترس محسوبمحبت انگيز. محبت است

  . كه هيچگاه از روي ترس قادر به انجام آن نيستند
   :گويد مي (Arnot) آرنات

باشد، به عبارتي  مي در مدار خود ها اشتن سيارهه دبه اطاعت درآوردن جانها بسيار شبيه او در نگا براي روش خدا
نيد براي اينكه اين سيارات درخشان از محور خود خارج بي مي شما. روش او اين است كه آنها را آزاد، رها كند

مرئي و آن رشتة نا ...شوند مي مهار آنها تحت يك اصل آشكار. تفته اسنشوند هيچ رشته يا زنجيري به كار نر
دانند تا در  مي ود را ملزمن خگافديه شد اينكه –دونها را خريداري نمدي كه آمحبت به خداون –محبت است
  .يندو خداترسي زيست نماشياري عدالت، هو

شريعت تا اهل  لاهل شريعت را مثل اه. بپردازيم 20مينة فكري به شرح قسمت پاياني آيةيد با اين پيش زاكنون بيا
هنگامي كه پولس در كنار يهوديان بود در مورد مسايل اخالقي كم اهميت همچون يك يهودي . شريعت را سود برم

خورد، و از خوردن غذاهايي همچون  مي ود نيزخوردند خ مي نبه عنوان مثل او از غذاي كه يهوديا. رفتار نمود
، كرد مي ز كار كردن در روز سبت نيز اجتنابلس اپويد شا. ردك مي ها منع شده بود اجتنابناي آرگوشت خوك كه ب

  . كند زمينه براي شنيدن انجيل مساعدتر شود چرا كه پي برده بود اگر چنين
گي با شد تازه دارد ديگر تحت شريعتي كه قانون زندلد يماندار كه در خداوند عيسي تون يك اپولس رسول به عنوا

با رسوم، عادات و تعصبات مردم وفق داد تا اينكه بتواند آنها را براي خداوند صيد بلكه او خود را . كرد نمي زندگي
  . نمايد

  : نويسد مي (Ryrie) رايري 21: 9 
كند، بلكه بر يك انضباط فردي ثابت و محدود  نمي اشارهوجهي و يا چند وجهي بودن خود پولس در اينجا به دو 

كه يك جريان باريك آب  همان گونه. از انسانها را خدمت نمايد دهد كه تا بتواند توسط آن هر قشر مي شهادت
  . دهدي بر مسيح بتر يت قوديز آزادي خود را محدود كرد تا شها، او ناز يك مرداب با تالقي وسيع است تر قوي

در شريعت نبود، بلكه شريعت مسيح  بياو خود نزد خدا اگرچه ( شريعتان رفتار نمود بيشريعتان چون  بيپولس با 
كلي  صيفيشناختند نيست، بلكه تو نمي شريعتان در اين جا ياغيان و قانون شكنان كه قانون را بيمقصود از  .)اوبود

از اين رو هنگامي كه پولس با غير . چنين شريعتي به يهوديان داده شده بود و نه غير يهوديان. از غير يهوديان است
ي به نجات يداد و از سو مي با عادات و خلق و خوي آنان وقفتوانست خود را  مي يهوديان بود تا آنجايي كه

نزد خدا  اين حالكرد، با  مي شريعتان رفتار بيس شرح داد حتي در حيني كه همچون لپو. دهنده نيز وفادار بود
گر، به بياني دي. بلكه او زير شريعت مسيح قرار داشت ،كرد نمي خواست رفتار مي كه آن گونهاو هر . شريعت نبود بي

البته نه با شريعت  ،عيسي خداوند بودختن او اسير محبت كردن، احترام گذاشتن، خدمت كردن، و خشنود سا
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وقتي كه در روم هستي، همچون روميها «: گويد مي ما ضرب المثلي داريم كه. موسي بلكه توسط شريعت محبت
نست توا مي كرد، تا آنجايي كه مي برخاستنشت و ن گويد هنگامي كه با غير يهوديا مي پولس در اينجا ».رفتار كن

ع را اما ما بايد اين موضو. داد، اما از سويي ديگر به مسيح وفادار بود مي واره خود را با آداب زندگي آنان وفقهم
  . و يا اخالقي اي هگويد و نه موضوعات آموز مي داشته باشيم كه اين عبارت از مسايل فرهنگي سخنمد نظر 

ن حائز آنها دربارة اموري كه چندا. گويد مي بسيار حساس هستند سخن ني كه ضعيف و ياكسااز  22آية 22: 9
داد اگر  مي او ترجيع. پو لس ضعفا را ضعيف شد، تا آنها را سود برد. حساسيت دارنداهميت نيستند بيش از اندازه 

طور خالصه بايد گفت، پولس  به. نياز بود گياه خوار شود تا اينكه با گوشت خوردن خود موجب آزار كسي شود
اين آيات هيچگاه نبايد براي توجيه ناديده انگاشتن . را برهاند ها تا به هر نوعي بعضيديد همه كس را همه چيز گر

م عادات و رسودادن خود با  ندار براي وفقند از آمادگي ايماصيفي هستاينها فقط تو. اصول كالم خدا به كار رود
 ها گويد تا به هر نوعي بعضي مي هنگامي كه پولس. براي شنيدن خبر خوش نجات مهيا سازدتا اينكه زمينه را  مردم

ند وچرا كه او دريافته بود كه خدا. تواند شخص ديگري را نجات بخشد مي ود او اين نبود كه او نيز، مقصرا برهانم
م كساني كه در انجيل از سويي ديگر جالب است كه بداني .خشدت بتواند نجا مي عيسي تنها شخصي است كه

شبيه او بودند كه او حتي به آنها اجازه داد ه واژة نجات دادن را براي توصيف  آن قدركردند  مي مسيح را خدمت
  ! شد مي ت انجيلماين كار چقدر باعث جالل دادن و اعتبار بخشيدن به خد. به كار برنددهند  مي مكاري كه انجا

در نظر پولس نپذيرفتن . ز دست رفتن پاداش به خاطر عدم انضباط فرديتوصيفي هستند از خطر ا 27 – 23آيات
  .كمك مالي از سوي قرنتيان به منزلة نوعي از انضباط سفت و سخت بود

پولس در آيات قبلي شرح داد كه چگونه در كار  .كنم تا در آن شريك گردم مي ار را بجهت انجيلاما همه ك 23: 9
چرا او چنين كرد؟ او اين كار را بجهت انجيل كرد، تا اينكه در روز . ود گذشتي خها خداوند از حقوق و خواسته

 . ن در روز پيروزي انجيل شريك گرددپسيوا

از قرنتس دور ن هم كه چندا (Isthmian) ميانستي، بازيهاي ا24ترديدي نيست كه پولس به هنگام نگارش آية 24: 9
كند در  مي پولس به آنها ياد آوري. ي با اين مسابقات آشنايي داشتندايمانداران قرنتس به خوب. را مد نظر داشتنبود 

آن نياز . ي شبيه يك مسابقه استگي مسيحزند. برد مي اما تنها يك نفر انعام را، دوند مي بسياري در ميدان ي كهحال
 اين حالبا. شدطلبد كه شخص در هدفش استوار با مي .طلبد مي به انضباط فردي دارد و تالش پر شور و حرارت را

يد بلكه تنها بدين معنا است كه همه ما با. برد مي اين آيه بدان معنا نيست كه در مسابقة مسيحي تنها يك نفرجايزه
ل خود اعمال كرد بود را سرلوحة كار خود ما همه بايد همان انكار نفس كه پولس رسو. بدويم ها ن برندههمچو

نجا نجات نيست، بلكه پاداشي كه ايماندار بخاطر خدمت وفادارانة خود البته، مقصود از انعام در اي. قرار دهيم
. ل وفاداري ما در دويدن در يك مسابقه استصت كه نجات ما حان نشده اسدر هيج جايي بيا. كند مي دريافت

  .شود مي وند عيسي مسيح به شخص عطان به خدانجات هدية رايگان خدا است كه توسط ايما
كند كه هر كس كه در هر  مي آورياو به خواندگان خود ياد. كند مي ارزه را جايگزين دويدناكنون پولس مب 25: 9

وزي كشتي ر. كند مي ويشتن داري را اعما ل؛ به عبارتي در هر چيز زحمت كشيده و خكشد مي رياضت اي هبقمسا



- ٥٠  - 

 

 »گذراني نمايم؟ و خوشدنيهاي الكلي مصرف كنم توانم سيگار بكشم و نوشي مي ايآ« گيري از مربي خود پرسيد،
هنگامي كه پولس به شركت كنندگان در  » !ما برنده نخواهي شدباشيد اتوانيد كشتي گير  مي بله«: مربي پاسخ داد

چيست؟  جايزة او. رود مي بيند كه برنده براي دريافت جايزة خود از سكوي قهرماني باال مي انديشد، مي يك مسابقه
 ا او تاج غير فاني را با آن مقايسهام. جي از برگ كه بزودي پزمرده خواهد شديا تا يك تاج فاني، يك حلقه گل

  . شود مي كند، كه به تمام كساني كه در خدمت به مسيح وفادار بودند عطا مي
  ت سپاس تو را بهر آن تاج جالل و حيا 

  ني زميني آن تاج فاكه نيست 
  ني كه باشد پاداش بشر در نبردي انسا

  ل زوا بياين تاج 
  ي ماست ملكوت خدا

  و پسر مجسم او 
   (Horatius Bonar) هوراتيوس بنار -
جنگد نه آنكه هورا  مي دود نه با شك و ترديد، و مي د كه اويگو مي پولس با مد نظر قرار دادن تاج غير فاني 26: 9

دف او اين بود ، و هخود داشت ناو هدف مشخصي در برابر چشما. حاصل بيهدف بود و نه  بيخدمت او نه . بزند
  .ودده تلف شد وقت و انرژي او بيهوينبا. تلقي شود كه هر عمل او بايد مهم

 موعظه ديگران مي كه برايادا هنگا، مبگي خود آورد، و آن را در بندنمود بل او تن خود را تربيتدر مقا 27: 9
  .روم شود، خود طرد شده و يا محكند مي

بر سر مفهوم اين آيه . مكن است پس از وعظ كردن به ديگران خود محروم شوديافته بود كه مپولس رسول در
كه ممكن است شخصي نجات يابد و سپس آن را از  اند هبرخي چنين پنداشت. مباحثات چشمگيري در گرفته است

 آموزة عهد جديد كه مطابق با آن هيچيك از گوسفندان مسيح چوب كليمسلماً چنين تفسيري با چار. دست دهد
  . هالك نخواهند شد در تضاد است

ست يك واژة بسيار قوي است كه به لعنت ابدي جمه شده اگويند واژة كه در اينجا به محروم شدن تر مي ديگران
ا بر سر اين نيست كه شخصي لس در اينجكه تعليم پو اند هنها اين آيه را چنين تفسير كرد، آاين حالبا. اشاره دارد

ل انضباط فردي عماااست محروم شود، بلكه تنها بدين معنا است كه كسي كه در  است ممكنفته كه نجات يا
نكه غين را مد نظر داشت و ايپولس كه انبياء درو. قصور ورزد، از همان ابتدا به طور واقعي نجات نيافته است

بر بدن خود كه اگر شخصي كند  مي ، اين اصل كلي را مطرحكردند مي چگونه آنان در هر خواهش و هوسي افراط
دليلي است بر اينكه او هيچگاه تولد تازه نداشته است؛ و اگر چه ممكن است براي ديگران ، اين خود مسلط نباشد

  .موعظه كند، اما خود محروم خواهد شد
او اين  مقصود. گويد بلكه از خدمت نمي وم اين است كه پولس در اينجا به هيچ وجه از نجات سخنتفسير س

ت او نجات را از دست دهد، بلكه ممكن است او در آزمايش خدمت تاب نياورد و بدينسان نيست كه ممكن اس
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محروم شدن و چارچوب مفهوم مسابقه در متن ة واژ ماين تفسير دقيقاً با مفهو. نتواند پاداش خود را دريافت نمايد
كنار  كند مي ن وعظديگراپولس دريافته است كه در كمال تأسف ممكن است خداوند او را كه به . مطابقت دارد

  . گذاشته و ديگر از او استفاده نكند
يقي بر دل كسي كه در پي خدمت به خداوند ثير عمشود و تأ مي تي بسيار جدي قلمداد، عباربه هر حال اين عبارت

ه هر كسي بايد بداند تا هنگامي كه او فيض خدا را دارد هيچگاه مفهوم اين واژه را تجرب. گذارد مي مسيح است
  . نخواهد كرد

 هب10او در باب . شود مي ائيليان در ذهن او تداعيانديشيد، الگو اسر مي خويشتن داريلس درحيني كه بر لزوم پو
، و به همين سبب اند هتوجه بود بيآورد كه چقدر آنها درپي لذت جويي بوده و نسبت به انضباط فردي خود  مي ياد

  .محروم شدند
؛ و ) 5آية( سپس مجازات اسرائيل ؛) 14 -1آيات( گويد مي سخن مند بوده ن بهرل از آرائياو ابتدا از امتيازي كه اس

 امور در مورد ما به تحقق نه ايندهد كه چگو مي سپس او شرح .)10 – 6آيات( قوط اسرائيلم علت سسرانجا
  .پيوندد مي
 يتأكيد. ند و همه از دريا عبور نمودندسازد كه همه پدارن يهودي زير ابر بود مي پولس قرنتيان را خاطر نشان 1: 10

كند، هنگامي كه اسرائيل از مصر رهايي يافت و اينكه چگونه به  مي ذشته فكراو به گ. در اينجا بر واژة همه است
كه آنان از درياي  اي هاو به لحظ. شدند مي طرز معجزه آسا توسط ستون ابر در روز و ستون آتش در شب هدايت

  .ه مند شدنديت و رهايي الهي بهركه از هدا نها اين بودامتياز آ. انديشيد مي ه بيابان گريختندسرخ عبور كردند و ب
ن معنا است فتن در اينجا بديبه موسي تعميد يا. نه تنها اين، بلكه همه به موسي تعميد يافتند، در ابر و در دريا 2: 10

ي سرزمين مي كه موسي بني اسرائيل را به سوگاهن. كه همه با او متحد شده و رهبري او را به رسميت شناختند
در ابتدا با موسي هم پيمان شدند و او را به عنوان نجات دهنده خود كه از م ملت اسرائيل موعود هدايت نمود، تما

به آنچه كه آنها را با  اي است هاشار »در ابر« گفته شده است كه عبارت. جانب خداوند تعيين شده است پذيرفتند
  .ساخت مي توصيف كنندة آن چيزي است كه آنها را از مصر جدا »در دريا« ، و عبارتساخت مي خدا متحد

است كه به طرز معجزه آسا براي قوم ن من اين خوراك هما. آنها همه همان خوراك روحاني را خوردند 3: 10
حاني اين نيست كه آن ك رومقصود از عبارت خورا. شد مي كردند فراهم مي اسرائيل هنگامي كه از بيابان عبور

بلكه مقصود از روحاني اين . مقصود اين نيست كه آن خوراك، نامرئي و غير واقعي بود. خوراك جسماني نبود
. است كه غذاي جسماني نمونه يا تصويري از غذاي روحاني است، و واقعيت روحاني مد نظر نويسنده بوده است

  . شد مي ن غذا به طور مافق طبيعي به آنها عطاداشته باشد كه ايم را در خود شايد هم اين مفهو
آن آب حقيقي  .براي آنها آب فراهم كرد تا از آن بنوشند اي هددر تمام طول سفر آنها، خدا به طرز خارق العا 4: 10

ن نمونة طراوت روحاني بود، و به طرز معجزه آسا ، چرا كه آنامد مي بود، اما باري ديگر پولس آن را شرب روحاني
. مردند مي تشنگي كرد همة آنها از نمي را براي آنها فراهم باگر خدا به طرز معجزه آسا اين آ .هم شده بودفرا

آ مد اين نيست كه يك صخرة حقيقي و  مي نآشاميدند از صخرة روحاني كه از عقب ايشا مي مقصود از عبارت
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د و ن آب را فراهم كراو تنها كسي بود كه آ بود چرا كهن صخره مسيح آ. آمد مي ادي به هنگام سفر به دنبال آنهام
  . است م خداتنها كسي است كه مظهر آب حيات براي قو

د يقرنتيان ياد آوري نما يد بهي حيرت انگيز كه از آن آنها بود، اكنون باها پولس پس از شمارش اين موهبت 5: 10
را ترك م اسرائيل مصر اگر چه تمامي قو. شدند ا از اكثر قوم اسرائيل راضي نبود، زيرا كه در بيابان انداختهكه خد

و دل با رهبر خود موسي يكي هستند، اما حقيقت اسفناك اين است كه گر دند كه در فكر كردند و همه اعتراف نمو
رعون آزاد يكي از اسارت فآنها از رهايي فيز. برد مي ليكن دل ايشان هنوز در مصر بسر، ن در بيابان بودناچه بدن آ

ا هتن. كه مصر را ترك كرده بودنددر ميان تمام جنگجوياني . ما هنوز در پي لذت و شهوات آن كشور بودندشدند، ا
ن رها شد تا ابانان در بيه آجسد بقي. دد رسيدنوزمين موعآنها به سر –يزه را بردندشع جاليب و يور يعني كادو نف

   .داخ يتيارضان رب هي باشدواگ
از امتياز الهي برخوردار نها آ همة. نماييد جهتو 5در آيه »راكث« واژة و يية ابتدارآيهادر چ» همه« واژة نميا تضاد به

   .بودند، اما اكثر ايشان هالك گرديدند
  : با تعجب ميگويد گادت

نها كه از خوراك آ داجسا متما: كند مي را در برابر چشمان قرنتيان از خود راضي مجسم اي هرسول چه صحن لسپو
   !بود، به خاك بيابان پيوستع شده اشبا و آب معجزه آسا

بني . بينيم كه امروزه براي ما كاربرد دارد مي ليميخروج بني اسرائيل از مصر رخ داد، تعا يعي كه درما در وقا 6: 10
. نيز خواهشمند بدي شويم چه بر سرمان خواهد آمددهند كه اگر ما  مي ناسرائيل در حقيقت نمونة ما هستند، و نشا

ام مطالعة عهد عتيق نبايد آن را فقط همچون يك تاريخ مطالعه نماييم، بلكه اين حقيقت را مد نظر قرار دهيم به هنگ
  .كه آن درسهاي عملي بسيار مهمي براي زندگي ما در خود دارد

شايان توجه است كه . دهد مي پولس در آيات بعدي فهرستي از گناهاني كه آنها مرتكب شده بودند را به دست
  .گيرند مي ري از اين گناهان از ارضاي نيازهاي جسماني سرچشمهبسيا
هنگامي كه . كند مي است اشارهثبت شده  32به پرستش گوسالة طاليي و جشن پس از آن كه در خروج 7آية 7: 10

ما در خروج . كنند مي طاليي ساخته و آن را پرستش اي هزير آمد، دريافت كه قوم گوسا ل موسي از كوه سينا به
  .خوانيم كه چگونه قوم به اكل و شرب نشستند و براي لهو و لهب برپاشدند، به عبارتي رقص مي 6: 32
 موآب ازدواج كردند ذكر شده است اشاره دارد به زماني كه پسران اسرائيل با دختران 8گناهاني كه در آية 8: 10

ما در . سرپيچي نمودند و در فساد افتادند آنها كه توسط بلعام نبي اغوا شده بودند از كالم خداوند –) 25اعداد(
ر است بيست و چها شته شدهدر عهد عتيق نو. هزار نفر هالك گشتند انيم كه در يك روز بيست و سهخو مي 8آية

اغلب از اين موضوع براي نشان دادن تضاد در  مقدس كتابمنتقدان ) 9: 25اعداد( هزار نفر از آنها از وبا مردند
در اينجا . فت كه تضادي وجود ندارداهند يااگر آنها به دقت اين متن را بخواند در خو. اند هسود جست مقدس كتاب

ر، تمام هزار نفدر عهد عتيق مقصود از بيست و چهار .شده است كه در يك روز بيست و چهارهزار نفرفقط گفته 
  . ا مردنداثر وبكساني است كه بر 
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وردند شكايت كرده و در الوهيت خ مي يي كهكه اسرائيليان از غذاكند  مي اشاره اي هعلس به واقسپس پو 9: 10
- 5: 21اعداد( م خدا مارها به ميان ايشان فرستاد و بسياري از ايشان هالك شدنددر آن هنگا. خداوند ترديد نمودند

  . در اينجا باري ديگر شايان توجه است كه ارضاي نياز به غذا باعث سقوط آنها شد .)6
در اينجا نيز آنها به خاطر وضعيت .)47 -14: 16اعداد ( ه قورح، داتان، و ابيرام اشاره شده استبه گنا در اينجا10: 10

آنها بدن خود را . دادند نمي به خويشتن داري اهميت ناسرائيليا .)14: 16اعداد ( خوراك لب به شكايت گشودند
  .دند، و اين باعث سقوط آنها شدشهوات جسم تدارك دي، بلكه براي و بر آن مسلط نشدندضت نداده ريا
دهد كه اين وقايع به  مي پيش از همه، پولس شرح. دهد مي سه آية بعدي كاربرد عملي اين وقايع را به دست 11: 10

هشدار به ما مكتوب  يع براياين وقا .آنها براي امروز ما مفهومي در بردارند. شوند نمي ارزش تاريخي محدود
 Rendall) رندال هريسكه  همان گونهكنيم،  مي يهوديت و در دورة انجيل زندگي گرديد، ما كه پس از دوران

harris) ،رسيده است شته به ماما كه ميراث اعصار گذ« به درستي گفته است.«   
. آنكه گمان برد قايم است، با خبر باشد كه نيفتد: اند هگذاشت يآنها هشداري در برابر اعتماد به نفس بر جا 12: 10

 اهيتواند حس رضايت خو مي كند، كسي كه به گمان خود مي ين آيه به طور خاص به ايمانداران قوي اشارهگويا ا
زرگ قرار دارد كه به چنين شخصي در معرض اين خطر ب. خود را به بازي بگيرند و تحت تأثير آن قرار نگيرند

  .يب گر خدا بيافتدددستان تأ
آموزد كه  مي او به ما. افزايد مي اند هميزي براي كساني كه وسوسه شداما پولس سپس سخنان زيباي ترغيب آ 13: 10

 خدا امين است كهل اين حابا . مناسب بشر هستنديم شو مي برويي كه با آن روها آزمايشها، تجربيات و وسوسه
برهاند، بلكه  و آزمايش ها دهد كه مارا از وسو سه نمي او به ما وعده. گذارد ما فوق از طاقت خود آزموده شويم نمي

تا ياراي تحمل دهد كه مفري براي ما فراهم سازد  مي وعدهوه بر اين به ما او عال. دهد از شدت آن بكاهد مي وعده
رنها ل قخص نكند اما تسلي عظيمي كه اين آيه در طوني به شين آيه كمك شايان ادانشايد خو. آن را داشته باشيم

ان به جو ندارانايما. د شداهشگفتي ما خو جبند فراهم كرده است موگرفت مي براي مقدسين كه در آزمايش قرار
. ي استراحت استلشتي برامچون بايه هاين آ تر ،و براي ايماندارن مسناند هات چسبيدب نجطنا نمچويه هن آاي

دهد  مي پولس به آنها تسلي. خي از مخاطبان پولس در آن هنگام شديداً وسو سه شده بودند كه بت بپرستندرب يدشا
شند كه از سويي ديگر آنها بايد مراقب با. ها قرار گيردنسر راه آ سا برطاقت فر اي هكه خدا اجازه نخواهد داد وسوس

  .د را در معرض و سوسه شدن قرار ندهندخو
پيش از همه، . گويد مي دوباره به طور خاص به موضوع خوراك تقديمي به بتها سخن 1: 11الي  14: 10آيات 14: 10

شوند شركت  مي ارگزبر ها دهكه در بتك ييتوانند در جشنها مي د كه آيا ايماندارانكن مي ع را مطرحاين موضوپولس 
   .)22–14آيات( نمايند

ي بود كه به قعشايد اين خود براي ايمانداران قرنتس يك آزمايش وا. لهذا اي عزيزان من از بت پرستي بگريزيد
. كردند مي ن است برخي چنين برداشت كنند كه آنها بر وسوسه غلبهممك. ندشركت در جشن اين معابد دعوت شو

توصية پولس كه الهامي هم است  .نخواهد رسانيدسيبي آنها آ به بار شركت يك مطمئناً گفتند مي نها به خودگويا آ
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به هر  ، وشوند شنابيشتر با آن آ ، يا اينكهلعه كنندن مطاگويد دربارة آ نمي او. بگريزند ياين است كه از بت پرست
  .يزندبگرمخالف  بايد در جهت نهاآ. شمرندبراهميت  بينحوي آن را 

م به شا 16 او در آية. يابند مي هستند كه مقصود او را در اي هيختفرهن داند كه مخاطب او مردما مي پولس 15،16: 10
خوانيم، آيا شراكت در خون  مي پيالة بركت كه آن را تبرك« :گويد مي او پيش از هر چيزي. كند مي وند اشارهخدا

 اي هاين پيال. شام خداوند مورد استفاده قرار گرفتلة شرابي است كه در مقصود از پيالة بركت، پيا» مسيح نيست؟
رسد؛ از اين رو آن پيالة بركت ناميده شده  مي كه توسط مرگ مسيح به ما يدگو مي است كه از بركات عالي سخن

 گيريم و بر لبان خود مي هنگامي كه پياله را» گويم مي به خاطر آن سپاس« است واژة تبرك به اين معنا. است
از اين . جاري است شريك هستيمم بركاتي كه از خون مسيح گوييم كه ما در تما مي گذاريم، در واقع با اين عمل مي

كه توسط  اي هلگويد، پيا مي كه از بركات عالي سخن اي هلپيا :توانيم اين آيه را بدين شكل خالصه كنيم مي رو ما
گوييم، چيزي جز اين حقيقت  مي كه به خاطر آن سپاس اي هخون خداوند عيسي به ما رسيده است، و همان پيال

  . شوند مي ايمانداران شريك بركات خون مسيح محسوبم نيست كه تما
ن ميخوريم در حقيقت هنگامي كه نا. كنيم، نان مشاركت صادق است مي اين حقيقت در مورد ناني را كه پاره

 دن او قلمداد، اعضاي باند هكنيم تمام كساني كه توسط قرباني بدن او بر روي صليب جلجتا نجات يافت مي اعتراف
گويند، از شركت در خدمت پر جالل او  مي از مشاركت با مسيح سخن نخالصه آنكه، پياله و قرص نا. شوند مي

  .براي ما
ي ا خون ذكر شده در حالوال به ذهن خواننده خطور كند كه چرا در اينجا ابتدس ا خواندن اين آيه ممكن است اينب

پاسخ داد كه پولس در اينجا به ترتيب وال را چنين توان اين س مي .ابتدا نان ذكر شده استم خداوند به هنگام شا كه
حقيقت بدن متحد  اينكهن پيش از معموالً يك نوايما. گويد مي دار به مشاركت مسيحي سخننوقايع ورود يك ايما

ب وقايع در اينجا به نحوي است كه ما نجات تياز اين رو تر. برد مي مسيح را درك نمايد به ارزش خون مسيح پي
  . كنيم مي را درك

همه از . مسيح يك بدن هستند كه آن قرص نان نمادي ازآنها است ، گر چه بسيارند اما درتمام ايمانداران 17: 10
  .شويم مي مند هية بدن مسيح جاريست بهرهمه در بركاتي كه از فد ي كهابيم به طوري مي يك نان قسمت

د اين است كه خوردن بر سر ميز شام خداوند نمادي از مشاركت با يگو مي آنچه كه پولس در اين آيات 18: 10
آنها شريك  مقصود اين است كه. اسرائيلياني كه از قربانيها خوردند صادق استع در مورد اين موضو. اوست

شد؛  مي قسمتي از قرباني بر روي آتش سوزانده. آوردند مي ي خود را به معبدها نيباقوم قر .قربانگاه شده بودند
آنها . شد مي شد؛ اما قسمت سوم براي تقديم كننده و دوستان كنار گذاشته مي قسمتي ديگر به كاهنان اختصاص داده

ورزد كه تمام كساني كه از آن قرباني تناول كردند  مي يدكر اينجا تأپولس د. خوردند مي در همان روز از قرباني
  .درواقع با خدا و قوم اسرائيل يكي شدند، و به طور خالصه با قربانگاه
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كه شراكت  همان گونه. يابد؟ پاسخ بسيار ساده است مي تطابق مقدس كتاباما چگونه اين موضوع با اين قسمت از 
به منزلة ية سالمتي كه شراكت قوم اسرائيل در هد همان گونهركت با خداوند است، و مشام خداوند به منزلة در شا

  .شد مي بت پرستي در معابد نيز به منزلة مشاركت با بتها قلمداد، پس خوردن در جشن مشاركت با مذبح يهوه بود
س اين است كه ؟ آيا مقصود پولباشد؟ يا كه قرباني بت چيزي است مي م؟ آيا بت چيزييپس چه گو 19: 10

ود او اين است كه بت واقعيت يا مقصكند؟ آ مي شود، ماهيت و يا كيفيت آن را عوض مي به بتها تقديم خوراكي كه
  .است» خير« دارد، يعني قادر به شنيدن و ديدن است و يا اينكه قدرتي دارد؟ مسلماً پاسخ هر دو سوال

پرستش بت به طرز .ذرانندگ مي هاودي كنند براي مي نيرباق تهانچه امند كه آكيد كد تأخواه مي اينجاپولس در 20: 10
 تسلط ها و افكار پرستندگان بت ها بر قلب ها بت ده ازديوها با استفا. يابد مي عجيب و اسرار آميز به ديوها ارتباط

مل او به او ديوهاي بسياري هستند كه همچون پيام آور و عوا، اما تنها يك شرير است، و آن شيطان است. يابند مي
  ».خواهم شما شريك ديوها باشيد مين« :افزايد مي پولس. كنند مي خدمت

ما يدة خداوند و هم از مايدة بنو شيد ؛ و هم از  ها محا ل است كه هم از پيا لة خداوند و هم از پيا لة ديو - 21: 10
اتي است كه زين براي توصيف امتياعبارت پيالة خداوند در اين آيه يك عبارت نماد. توانيد قسمت برد نمي هاديو

نوعي از شكل گفتاري است كه در آن ظرف براي اشاره به محتويات آن به كار رفته  اين. رسد مي در مسيح به ما
اگر چه شايد اين عبارت مفهوم شام خداوند را . استدين داوند نيز در اينجا يك عبارت نمايدة خرت ماعبا .است

 جزء اسباب منزل است كه بر روي آن غذا صرف) مايده( ميز. قصود در اينجا آن نيستنيز در برداشته باشد، اما م
كاتي است عه برخداوند به معناي مجمو) ميز( دةئاينجا ما. شوند مي شود و افراد از مشاركت با يكديگر بهره مند مي

  .شويم مي بهره مند كه در مسيح از آن
پيالة خداوند و هم ازپيالة ديوها بنوشيد، و هم از مايدة خداوند و گويد محال است كه هم از  مي هنگامي كه پولس

به عنوان . امر محال باشد يكي اينمقصود او اين نيست كه به طرز فيز، توانيد قسمت برد نمي هم از مايدة ديوها
شود  مي بر پا مثال براي يك ايماندار از نظر فيزيكي امكان دارد كه بتواند به يك بتكده برود و در جشني كه آنجا

اگر شخصي از سويي اقرار . ين است كه چنين امري از نظر اخالقي محال استلس ااما مقصود پو. شركت نمايد
كت جويد در شود شر مي يي كه به بتها تقديمها داوند عيسي وفادار است و از سويي ديگر در قربانييد كه به خنما

  .مالً اشتباه استيست و كاخالقي ناشاچنين امري از نظر ا. ورزد مي حقيقت به او خيانت
كه ويليام  همان گونه. نه تنها اين، بلكه محال است چنين كاري انجام دهيم و خداوند را به غيرت نياوريم 22: 10

نت متنفر نباشد تواند نسبت به احساسات ناپايدار به غيرت نيايد، اگر محبت از خيا نمي محبت« كلي گفته است،
شخص مسيحي بايد بترسد كه مبادا خداوند از او راضي نباشد، و يا اينكه او » .را محبت نام نهادان آن تو نمي ديگر

طر دهيم كه او را آزرده خا مي جرأت يا به خودباشيم؟ يعني، آ مي كنيم كه از او تواناتر مي آيا گمان. را به خشم آورد
  ؟ و را بر خود ببينيمبياندازيم و داوري انضباطي اسازيم و يا اينكه خود را به خطر 

تواند  مي كند كه مي ارايهرا خاتمه داده و چند اصل كلي  ها لس رسول موضوع شركت در جشن بتكدهپو 23: 10
 يد همه چيز جايز است مقصود او همه چيزگو مي هنگامي كه او. مسيحيان را در زندگي روزانة خود هدايت نمايد
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باري ديگر ما ! كه قتل كرد و يا اينكه به ميگساري پرداخت و اين نيستل مقصود ابه عنوان مثا. به طور مطلق نيست
در زندگي مسيحي مسايل . كه اين عبارت تنها به مسايل اخالقي كم اهميت اشاره داردريم بايد به خاطر بسپا

يحي آنها را بنا به داليلي شايسته نيست كه شخص مس اين حالآيند اما با  مي يز به شماربسياري هستند كه كامالً جا
به عنوان مثال ممكن است » .است، ليكن همه مفيد نيستهمه چيز جايز « :گويد مي ن رو پولساز اي. انجام دهد

انجام عملي براي يك ايماندار كامالًً جايز باشد اما با توجه به رسوم ملي مردمان اطراف او ممكن است اين عمل از 
به . كن است اعمالي جايز باشند اما بنا كننده نباشند، ممهمچنين. سويي ديگر كامالً به دور از عقل سليم باشد

پس آيا جايز است كه در كمال خودخواهي در . عبارتي ديگر، ممكن است عملي منجر به بناي ايمان برادري نشود
  ؟ينكه به برادر خود در مسيح كمك نمايمشيم و يا اپي حقوق خود با

به منفعت خود بيانديشيم، بلكه بايد در فكر نفع همساية نه يريم خودخواهاگ مي تي كهنبايد در تصميماما  24: 10
توان در مورد مسايلي همچون لباس پوشيدن، غذا و  مي خوانيم را مي قسمت نلي كه در اياصو. خود باشيم

  .گي به كار بردنوشيدنيها، معيارهاي زندگي، و سرگرميهاي زند
رفت، نيازي نبود كه از قصاب بپرسد كه آيا اين  مي به قصاب خانه اگر ايمانداري به جهت خريدن گوشت 25: 10

گذاشت، و موضوع وفاداري به مسيح  نمي اين مسايل بر گوشت تأثيري. گوشت قبالً به بتها تقديم شده است يا خير
  .هم در اين امر دخالتي نداشت

مفهوم در  ».ري آن از آن خداوند استجهان و پ« :كند مي نقل 1: 24پولس براي شرح اين اندرز از مزمور 26: 10
خاص براي استفادة ما سط خداوند براي ما فراهم شده است و به طور خوريم تو مي اينجا اين است كه غذايي كه

 را براي 24 گويد يهوديان معموالً اين عبارت از مزمور مي به ما (Heinrici) هينريكي. در نظر گرفته شده است
  .كردند مي اري بر سر ميز بيانگزشكر

فرض كنيد كه يك . انگيزاند مي كند كه سئواالتي در ذهن ايمانداران بر مي وضعيتي ديگر مطرح لساكنون پو 27: 10
آيا يك مسيحي آزاد است كه چنين دعوتي را  .كند مي دعوت اش هشام به خان نداري را براي صرفايمان، ايما بي

د و مايل به رفتن هستيد، شما آزاد هستيد اي هايماني دعوت شد بياگر به جهت صرف غذا به خانة  .بپذيرد؟ آري
  .نزد شما گذارند بخوريد و هيچ مپرسيد بجهت ضميرنچه آ

ام صرف غذا، ايمانداري ديگر كه ضميري ضعيف دارد بر سر ميز غذا حاضر باشد و شما را آگاه اگر به هنگ 28: 10
شما نبايد از آن بخوريد، زيرا با . ردن آن جايز است؟ خيرخوريد قرباني بت است آيا خو مي نمايد كه گوشتي كه

و اگر خوردن آن مانع شود كه شخص  .ضمير او شويدزردگي خوردن آن ممكن است او را لغزش داده و موجب آ
جهان و پري آن از آن « :نقل شده است 1: 24، باري ديگر مزمور28خداوند را بپذيرد، نبايد از آن خورد درپايان آيه 

  ».وند استخدا
شما به عنوان . كنيد نمي تناباز خوردن اجن در مورد موضوعي كه مطرح شد شما به خاطر ضمير خودتا 29: 10

در كنار شما نشسته است اما ضمير برادر ضعيفي كه . يك ايماندار كامالً مختار هستيد كه از گوشت تناول كنيد
 عبارتي سئوالي، .گذاريد مي ير او احتراماقع به ضمدر وب از غذا خوردن نسبت به آن حساس است، و شما با اجتنا
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اختيار خود را نه چرا خودخواها :توان به شكل زير تعبير كرد مي را» كند؟ مي يگري بر آزادي من حكمچرا ضمير د«
خوردن بروز دهم و با اين كار توسط ضمير شخصي ديگر محكوم شوم؟ چرا آزادي من به محكوميت  شتدر گو

  ) 16: 14كنيد به رومياننگا ه ( چرا عمل خوب من به بدي معرف شود؟جر شود؟ ضمير او من
دار خود در عيسي مسيح خداوند ايمانعث رنجش برادر اهميت دارد كه با خوردن آن با آن قدر شتآيا يك تكه گو

دارد، و يا اينكه از  جا به اعتراض قرنتيان اشارهبسياري از مفسران بر اين باورند كه پولس در اين اين حالبا ( شوم؟
  ) كند مي و پيش از اينكه جواب آن را در آية بعد بگويد ابتدا سوال را طرح ن استفاده كردهفن بيا

از يك سو يد كه به نظر او اين يك تضاد بسيار بزرگي است كه شخص خواهد بگو مي آيد پولس مي به نظر 30: 10
ن است كه شخص از حق مشروع بهتر آ. دنادر خود آسيب برسابريي ديگر با اين كار به خدا را شكر كند و از سو
 Kelly) ويليام كلي .افترا زنندن بر او خدا را براي چيزي شكر كند كه باعث شود ديگرا خود دست بكشد تا اينكه

William) ن گذارد كه ديگراشخص خود را انكار نمايد و نن است كه بهتر آ« كند مي اين موضوع را چنين تفسير
چرا منفعت بردن از » .كند بر او افترا زنند مي آنچيزي كه شكرطري او را محكوم نمايند و يا باعث شود به خاآزاد

اري من منجر به سوء تعبير شود و يا ديگران آن را گزاجازه دهم شكر ؟ چرااين آزادي موجب آزردگي شود
  .حرمتي و رسوايي بخوانند بي
اصل اول اين جالل خدا است، و اصل دوم سعادت . كند مي هدايت زندگي مسيحي ما را دو اصل بزرگ 31: 10

پس خواه بخوريد، خواه بنوشيد، خواه هر چه كنيد، همه را « :كند مي ديگر انسانها، پولس اصل اول را چنين بيان
ا درست انجام فالن عمل براي آنه شوند كه آيا مي شكل مواجهبا اين  مسيحيان جوان غالباً» .براي جالل خدا بكنيد

 دهم؟ آيا مي آيا با انجام آن كار خدا را جالل: اصلي كه بايد در اينجا به كار گرفت اين است. است يا اشتباه
 سيد كه آيا او با اين عمل جاللوند بپردهيد سر خود را خم كرده و از خدام توانيد پيش از اينكه آن عمل را انجا مي
  ؟يابد مي
. و كليساي خدا را نما نبايد باعث لغزش شويم چه يهوديان و يونانيا. ها استانسان دت ديگراصل دوم سعا 32: 10

يونانيان همان . ائيل هستندملت اسر يهوديان، كه مطمئناً. كند مي را به سه طبقه تقسيم پولس در اينجا تمام انسانها
نداران حقيقي در خداوند عيسي ، در حالي كه كليساي خدا شامل تمام ايمااند هغير يهودياني هستند كه ايمان نياورد

چار معنا اگر ما وفادارانه به ديگران شهادت دهيم، به نا به يك. مسيح است، چه نژاد يهودي و چه غير يهودي
لس بلكه پو. نيست د ايندر اينجا مقصو اين حال اما با. انگيزانيم مي نها را بروجب آزردگي آنها شده و يا خشم آم

روح ما باعث لغزش ديگران ق مشدهد كه مبادا حقو مي او به ما هشدار. گويد مي ده سخندربارة لغزش بيهو دراينجا
  .شود
باشد؛  نمي سازد، و نفع خود را طالب مي او در هر كاري همه را خوش يد كهتواند صادقانه بگو مي لسپو 33: 10

خوشي ديگران از  ظاهراً اندك هستند كساني كه همچون رسول بزرگ، پولس براي. بلكه نفع بسياري را
  .خودخواهي خود دست كشيدند
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پولس در آية قبل گفت كه چگونه سعي . بيشتر مطابقت دارد 10رچوب متن باببا چا 11بگويا آية يك از با 1: 11
به او اقتدا يد كه گو مي اكنون او به قرنتيان. گذارد بسنجد مي نموده تمام اعمال خود را در پرتو تأثيري كه بر ديگران

خصي خود صرف نظر نمود تا به ت شاو از حقوق و امتيازا. گيرد مي كه او از مسيح سرمشق همان گونه كنند،
كردند، و نه اينكه با خودخواهي آزادي خود را به رخ ديگران  مي قرنتيان هم بايد چنين. اطرافيان خود كمك كند

  .ازندكشيده و با اين كار مانع انجيل مسيح شده و ديگران را رنجيده خاطر س
  

  ) 16 – 2: 11( پوشش زنان بارةدر )پ

آيات ديگر به سوء استفاده از شام . به موضوع پوشش سر زنان اختصاص داده شده است 11از باب 16 -2آيات
ر اين باورند خي ببر. بسياري در گرفته است بر سر قسمت اول اين باب مباحث .)34–17آيات( پردازند مي خداوند

 اند هبرخي حتي پا از اين فراتر گذاشته و گفت. شود فقط در زمان پولس كاربرد داشت مي عنوانكه تعليم كه در اينجا 
اين ديگران تنها به پذيرفتن  اين حالاما با ! اين آيات بيانگر تعصب پولس نسبت به زنان است، چرا كه او مجرد بود

  .فهمند نمي حتي اگر چه آنها را كه تنها از اندرزهاي آن پيروي نمايند اند هيم قناعت كردقسمت از تعل
) رسوم پرستش( نمايد، و اخبار مي دارند تحسين مي ر چيز يادطر اينكه او را در هپولس ابتدا قرنتيان را به خا 2: 11

مقصود از اخبار نه عادات و رسومي كه كه در طول سالها در كليسا . يندنما مي را بطوري كه به آنها سپرده، حفظ
  .بلكه در اين مورد تعاليم الهامي پولس رسول استشكل گرفته بود، 

معة جا و اين حقيقت نهفته است كه هرس تعليم ار پد. كند مي اكنون پولس موضوع پوشش سر زنان را مطرح 3: 11
با عملكرد خوب داشته  اي همحال است كه جامع. قدرت و تسليم قدرت بودن –كن استوار استرمنظمي بر دو 

اول سر . كند مي رابطة مهم در مورد قدرت و اطاعت اشاره لس به سرپو .دو اصل رعايت نشود باشيم كه در آن اين
وم اينكه سر زن مرد است؛ به مرد جايگاه سر بودن د. هر مرد مسيح است؛ مسيح خداوند است و مرد مطيع او است

در الوهيت نيز يك سوم اينكه، سر مسيح خدا است؛ حتي . و زن تحت قدرت مرد قرار دارد ،عطا شده است
عت را مقرر كرده است و خدا الگوي حاكميت و اطا. و ديگري مشتاقانه جايگاه تابع را دارد تري داردشخصيت واال

  .در نظم جهان نقشي اساسي دارند ها اين الگو
ر است اما او از پد مسيح مطيع خداي پدر. در آغاز بايد تأكيد كنيم كه اطاعت به منزلة حقارت، كوچكي نيست

  . و زن نيز از مرد حقيرتر نيست، اگر چه مطيع وي است. كوچكتر نيست
پس مقصود اين . نمايد، به عبارتي مسيح را مي كند سر خود را رسوا مي ا نبوتشيده دعا يهر مردي كه سر پو 4: 11

  .شود مي حرمتي محسوب بياز اين رو اين عمل . كند كه مسيح سر او است نمي اقراراست كه مرد 
، پس در اينجا را ، مردسازد، به عبارتي ديگر مي هر زني كه سر برهنه دعا يا نبوت كند سر خود را رسوا 5: 11

  .شود نمي شناسد و تسليم او نمي ا به وي بخشيده به رسميتكميت مرد را كه خدكه او حا مقصود اين است
كه زن بر  ميصود اين بود كه تا هنگاكرد، پس مق مي تنها اين آيه دربارة اين موضوع صحبت مقدس كتاباگر در 

گويد كه زن بايد در  مي اما پولس در جايي ديگر. ر جمع ايرادي نداردت ودعا كردن او دسر خود پوششي دارد نبو
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يم دهند يا بر مرد تسلط داشته باشند، بلكه زه ندارند تعلو نيز آنها اجا ،)34: 14ناول قرنتيا( جماعت سكوت كند
  ) 12: 2وتائوستيم1( ساكت بمانند

آنچه كه مبرهن است كه وظيفة زن در مورد پوشش كامالً . ن عبارت بسيار دشوار استن داشت كه درك ايبايد اذعا
پوشاند، پوشش سر  نمي به بياني ديگر، به هنگام دعا و نبوت هر گاه كه مرد سر خود را. بر خالف پوشش مرد است

  . زن شايسته است
 .و اگر زن را موي بريدن يا تراشيدن قبيح است، بايد بپوشد. ود را نيز ببرديد موي خباوشد، او پ نمي اگر زن6: 11

ها مقصود كند بلكه تن نمي كردن مو هتاپولس در اينجا امر به كو. عدم پوشش سر زن به مانند سر تراشيده قبيح است
  !ستز ااو اين است كه كه چه سازگاري اخالقي نيا

اين موضوع بايد براي هميشه . دهد مي ا اشاره به خلقت اطاعت زن از مرد را تعليمب 10 – 7ياتلس در آپو 7: 11
. داند و نه امروز نفي كند مي هر گونه عقيده را كه تعليم پوشش سر زنان را از نظر فرهنگي متعلق به دوران پولس

  .دندتيب خدا از ابتداي خلقت بوو تر عت زن نظمحاكميت مرد و اطا
معنا است كه كه مرد به عنوان اين بدان . زن جالل مرد است ي كهورت و جالل خداست در حالاول از همه، مرد ص

. مرد گواه خاموشي بر اين حقيقت است ر روي زمين قرار داده شد تا بر آن سلطه يابد سر ناپوشيدةة خدا بنمايند
 گويد او مي واين همان گونه ي كهل مرد است به طورد؛ در مقابل او جالكميت به زن عطا نشهيچگاه جايگاه حا

  ».سازد مي اقتدار مرد را فاش«
حرمتي به  بيسر خود را به هنگا م دعا بپو شد؛ پوشيدن سر او به منزلة پوشيدن جالل خدا است و اين يد مرد نبا

  .شود مي بحسول الهي مجال
ابتدا مرد آفريده شد . آفريده شد كند كه مرد از زن آفريده نشد بلكه زن از مرد مي ياد آوري لس به ماسپس پو 8: 11

  .بخشد مي اولويت مرد در اين مسأله ادعاي پولس بر حاكميت مرد را تقويت. و سپس زن از پهلوي او گرفته شد
فريده و نيز مرد به جهت زن آ. شود تا اين موضوع مورد تأكيد قرار گيرد مي ز خلقت اشارهسپس به هدف ا 9: 11

خوب نيست كه آدم تنها باشد؛ پس « گفته بود، 18: 2به وضوح در پيدايش ونداخد. نشد بلكه زن از مرد است
   ».برايش معاوني موافق وي بسازم

سر او است و در اينجا نه به شش عزت همان پو. طر اطاعت از مرد بايد عزتي بر سر داشته باشدزن به خا 10: 11
  . معناي اقتدار او بلكه اقتدار شوهر او بر او است

 همان گونهگوييم مقصود از فرشتگان، تماشاچيان و قايع دنيا است،  مي ما. افزايد به سبب فرشتگان مي چرا پولس
آنها در خلقت اول شاهد بودند كه چگونه زن جايگاه حاكميت مرد را . كه آنان در ابتدا شاهد وقايع خلقت بودند

اپذير بدبختي و اندوه به نسل بشر راه در نتيجه گناه و پيامد وصف ن. او بجاي آدم تصميم گرفت. غصب نمود
خواهد هنگامي  مي او. اري ديگر در خلقت تازه تكرار شودخلقت اول رخ داد بدر  نچه كهخواهد آ نمي خدا. يافت

كند، و اين موضوع بايد در پوشش  مي كنند ببينند كه زن در اطاعت از مرد زيست مي كه فرشتگان به عالم پايين نگاه
  .سر زن ديده شود
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ش سر فقط يك نشان خارجي است و تنها هنگامي داراي ارزش شفزاييم كه پوتوانيم اين را نيز بيا مي اجدر اين
ديگر ممكن است زن سر خود را بپوشد اما مطيع  نيبه بيا .خواهد بود كه آن نشاني بيروني از فيض دروني باشد

كه بايد  عيين موضوتر مهم. يت نخواهد بوده هيچ وجه حائز اهمشش سر بدر چنين وضعيتي پو. شوهر خود نباشد
  . در آن اطمينان يافت اين است كه دل او حقيقتاً مطيع باشد؛ سپس پوشش سر او پر مفهوم خواهد بود

يست و ليكن زن از مرد جدا ن« :افزايد مي ن نيست كه مرد وابسته به زن نيست، از اين رولس ايمقصود پو 11: 11
آنها به يكديگر نياز . وابسته هستندبه هم  مرد و زن متقابالً ،يگررتي ده عباب ».وندمرد از زن جدا نيست در خدا

  .مرد به هيچ وجه با وابستگي متقابل منافاتي نداردكميت دارند و مفهوم حا
سازد كه  مي خاطر نشانلس اما پو. زن از مرد آفريده شده است، به عبارتي ديگر او از پهلوي آدم آفريده شده 12: 11

از . آورد مي زن است كه مرد را به دنيا. كند مي زاد اشارهنود تولد ينبه فرا او در اينجا. آيد مي نيارد نيز بوسيلة زن بدم
  .شدتواند وجود داشته با نمي اين رو خدا اين توازن كامل را خلق نمود تا نشان دهد كه هيچ يك بدون ديگري

شكايت وجود  ، از اين رو دليلي برايموده استرا مقرر فر هاچيز ين معنا است كه او همة اينهمه چيز از خدا، بد
همة اينها بايد مرد را فروتن . نه تنها خدا اين روابط را خلق نموده، بلكه هدف از آنها همه جالل دادن اوست. ندارد

  .نمايد خته و زن را راضيسا
. ا شايسته است زن ناپوشيده نزد خدا دعا كندخواهد كه خود قضاوت نمايند كه آي مي اكنون پولس از قرنتيان 13: 11

  .مقصود او اين است كه شايسته نيست زن ناپوشيده به حضور خدا برود. شود مي او به حس غريزي آنها متوسل
خي چنين بر. آموزد كه موي دراز براي مرد عار است براي ما مشخص نيست مي طبيعت به مانه اينكه چگو14: 11
 اي مرد او را زن نما جلوهبر موي بلند. كند نمي ه طور طبيعي به اندازة گيسوان زن رشدمرد بكه موي  اند هگفت
  .دارند مي زنان نگاهاز موي  تر هدر بسياري از فرهنگها مردها موي خود را كوتا. دهد مي
از آنجايي كه  كه اند هه را چنين تعبير كرديبرخي اين آ. اند هدچار سوء تعبير شد 15بسياري در مورد درك آية15: 11

اما چنين . بدو داده شده است نيازي نيست كه او پوششي بر سر خود قرار دهد) پوشش( موي زن بجهت پرده
تا هنگامي كه شخص در نيابد كه دو نوع پوشش در اين . است مقدس كتابامل با اين قسمت از تعليمي در تضاد ك

 ما در آنجا. شده است 6اين موضوع در آية . د بودباب ذكر شده است، اين عبارت برايش بسيار نامفهوم خواه
بق تفسيري كه ارايه شد ه اين عبارت بدين معنا است كه بر ط» .پوشيد موي را نيز ببرد نمي زيرا اگر زن« :خوانيم مي

اگر . رسد مي ما چنين امري مضحك به نظرا. پس او نيز بايد موي خود را بتراشد» پوشاند نمي سر خود را« اگر زن
  ! پس محال است كه موي خود را بتراشد» پوشاند نمي سر خود را« وا

شش طبيعي به زن عطا كرده خدا پو. اين است كه ميان روحاني و طبيعي شباهتي وجود داردل بر استدال 15در آية
د كه موزآ مي اين به ما. در اين موضوع مفهومي روحاني نهفته است. و را فخر است كه به مرد عطا نكرده استكه ا

آنچه كه در قلمرو طبيعي صادق است در . شانديد سر خود را بپوكند، او با مي هنگامي كه زن در حضور خدا دعا
  .قلمرو روحاني كاربردي ندارد
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ي خدا را چنين و اگر كسي ستيزه گر باشد، ما و كليساها« :دهد مي پولس اين قسمت را با اين عبارت پايان 16: 11
هم نيست كه با آن به مقابله پرداخت؟ آيا مقصود م آن قدرد پولس اين است كه سخنان او آيا مقصو» .عادتي نيست

گويد كه اين تعاليم اختياري است و نبايد  مي آيا او ول نبود؟او اين است كه رسم پوشش سر زنان در كليساها متدا
آيند، گر چه امروزه  مي عجيببيگانه سيري رسد چنين تفا مي همچون احكام خداوند بر زنان تحميل شود؟ به نظر

پذيرفتن چنين تفاسيري به منزلة آن است كه تعاليم پولس در اين قسمت . شنويم مي تفسيرهاييچنين  عموماً
  ! ن چنين موضوعاتي كرده استرا بيهوده صرف بيا مقدس كتابو او فقط نيمي از باب . نداشته است اي هنتيج

لس در در وهله اول ابنكه، پو .ه با ديگر قسمتهاي كالم خدا مطابقت دارنده وجود دارد كيحداقل دو تفسير از اين آ
افزايد كه  مي خاص در مورد اين مسايل به ستيزه جويي خواهند پرداخت، اما او اي هكند كه عد مي جا پيش بينياين

پردازيم،  نمي قابلهما با اين مسايل به م. امور ، يعني رسم ستيزه گري با اينكليساهاي خدا را چنين عادتي نيست
تفسير ديگر كه مد نظر ويليام كلي نيز است، اين است كه پولس در  .پذيريم مي بلكه آنها را همچون تعاليم خداوند

  .پوشش دعا و يا نبوت نمايند ناهاي خدا رسم بر اين نبود كه زنان بدويد در كليسگو مي اينجا
  

  ) 34-17: 11( دربارة شام خداوند )ت

 –17 تآيا( كند مي يي كه به هنگام جمع شدن ميان آنان است سرزنشها قرنتيان را به خاطر تفرقهپولس  17: 11
، 23: 14 ،34، 33، 20، 18، 17: 11( و يا عبارات مشابه آن توجه نماييد» شويد مي چون جمع« به تكرار عبارات .)19
. كه به آنها سپرده بود تحسين نمايد ان گونههمرا به خاطر نگاه داشتن اخبار  آنها توانست مي پولس 2: 11 در .)26

 ي بدتري جمعي بلكه براشدند، آنها نه از براي بهتر مي هنگامي كه آنها براي جلسات عمومي نزد يگديگر جمع
ي كليسايي دور شويم به ها اين براي ما نيز يك ياد آوري مهم است كه ممكن است هر گاه كه از جماعت. شدند مي

  .بريم، زيان ببينيمجاي اينكه منفعت 
از كليسا  ها تهين معنا نيست كه دساين بد .اولين دليل سرزنش وجود شقاقها و دو دستگي در كليسا است 18: 11

. خورد مي به چشمق و دو دستگي را تشكيل داده بودند، بلكه در ميان جماعت نفا ركت جداجدا شده و يك مشا
فرقه يك گروه مجزا و خارج از  ي كهآيد، در حال مي وجود نفاق چيزي است كه در ميان اعضاي يك گروه به

دانست كه قرنتيان  مي كرد زيرا او مي شهاي حاوي اخبار جدايي و نفاق را باوررپولس گزا. اعضاي يك دسته است
 F.B) هل .بي .اف. بودشقاق و جدايي سرزنش كرده  طركنند، و قبالً نبز در اين رساله آنها را به خا مي دنيوي فكر

Hole) ز گزارشات حاوي نفاق در ميان قرنتيان را باور نمايد، چرا قسمتي ااقل پولس مستعد بود كه حد: نويسد مي
لس در پو. شوند مي زئي نيزي ججداييها و شقاقهادچار چنين  به طور حتم اند هنها تسليم دنيا شددانست آ مي كه او

 داند كه مطمئناً مي انديشند، مي قف است آنها دنيوياو كه وا. آورد مي آنها گرفته تا اعمال آنها دليل اينجا از وضعيت
يي بر اساس اين عقايد، و ها دادن عقايد و تأسيس گروه، يعني شكل قرباني خواهش ديرينة ذهن انسان خواهند شد

شود و از آن  آنها حاكمقت او همچنين آگاه بود كه خدا قادر بود بر حما. سرانجام تن به نفاق و جدايي خواهند داد
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كنند و نه در انسان، و سرانجام اينكه از  مي فرصتي فراهم سازد تا كساني كه مورد تأييد او هستند و در روح سلوك
  .جويند، را هويدا سازد مي تمام اين رفتارهاي تفرقه انگيز دوري

يابد كه تا به وضعيت وخيم  مي ادامه آن قدردر قرنتس آغاز شده است يي كه كرد شقاقها مي پولس پيش بيني 19: 11
شد، و آن اينكه  مي گر چه اين امر به طور كلي به زيان كليسا خواهد انجاميد، ليكن منفعتي از آن حاصلا. بيانجامد

هنگامي كه پولس در . كردند مي ن قرنتيان ظاهردند در مياآن دسته از ايمانداراني كه حقيقتاً روحاني و مقبول خدا بو
. در ميان شما بدعتها نيز باشد، مقصود او اين نيست كه اين موضوع يك ضرورت اخالقي است« :گويد مي اين آيه

ن، ايجاد بدعتها نتياگويد به خاطر وضعيت منحرف قر مي بلكه پولس. پزيرد نمي در اينجا خدا شقاق در كليسا را
فكر خداوند را تشخيص  اند هنستشقاقها خود گواهي بر اين موضوع هستند كه برخي نتوا. اجتناب ناپزير خواهد بود

  . دهند
رد ن گهنگامي كه قرنتيا. كند مي آمد را سرزنش مي يي كه از شام خداوند به عملها اكنون پولس سوء استفاده 20: 11

د محال يگو مي شدند، تا در ظاهر شام خداوند را برگزار كنند، رفتار آنها به قدري زشت بود كه پولس مي هم جمع
كردند، اما رفتارآنها  مي شايد آنان در ظاهر چنين. كه خود تعيين كرده بود ياد كنند آن گونهداوند را است كه آنان خ

  .كه صادقانه او را به ياد آورند شد مي نع از اينما
 ارگزبروند يا جشن محبت را در كنار خدا (Agapeh) مسيحيان در روزهاي اوليه كليسا جشن آگاپه 21: 11
. شد مي ه چيزي شبيه صرف غذا به صورت گروهي بود، كه در روح محبت و مشاركت برگزارپجشن آگا. كردند مي

اما قبل از آن رفتارهاي . كردند مي مسيحيان اغلب با نان و شراب خداوند را ياد ،)محبت( ن جشن آگاپهيادر پا
وم واقعي خود را از دست اشاره شده است كه جشن محبت مفه يهبه عنوان مثال، در اين آ. زد مي زشتي از آنها سر

آوردند اما فقيران را  مي كردند بلكه ثروتمندان غذاهاي مجلل براي خود نمي يگر صبرنها نه تنها براي يكدآ. داده بود
آمدند، در  مي رخي گرسنه از جشن بيرونب. شدند مي ساختند و بدينسان باعث شرمساري آنها نمي در آن شريك

 شد، آنها هنگامي كه مي حبت شام خداوند به جا آوردهجشن مپس از  ي كهآنجاي از! ديگران مست بودند ي كهحال
  .خواستند در شام خداوند شركت جويند هنوز مست بودند مي
چنين كارهايي را داشتند، پس بايد م اگر آنها قصد انجا. نمايد مي پولس با عصبانيت چنين رفتاري را توبيخ 22: 11

چنين اعمال افراط آميز در چنين . دادند نمي مشاركت كليسايي چنين كاري را انجامشتند و در دا مي هحرمت را نگا
م دسين را براي انجاند مقتوا نمي ولسپ. مكاني و تحقير كردن برادر فقيرتر به شدت با ايمان مسيحي مغايرت دارد

  .يدنما مي ردن آنها در حقيقت آنها را توبيختحسين نك ، پس باديتحسين نما يين كارهاچني
 او براي اينكه تضاد ميان رفتار آنها و مفهوم واقعي شام خداوند را نشان دهد، به اولين شام خداوند اشاره 23: 11
پولس دانش خود . داوند بودخم حك تنها ، بلكهودمي نبذاي عمووعده غ يك ن فقطسازد كه آ مي او آشكار. كند مي

گونه تخطي از آن نااطاعتي ن دهد كه هر گويد تا نشا مي بود و اين رادر مورد اين مسأله را مستقيماً از خداوند يافته 
  . دهد را از طريق مكاشفه يافته است مي نجا تعليمنچه كه در ايپس او آ. شود مي محض تلقي
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جمة تر. در شبي كه او را تسليم كردند نان را گرفت نه عيسي خداوندكند كه چگو مي چيز اشاره او پيش از هر
چيندند كه او را تسليم  مي بيرون توطئه ي كهدر حال ».شد مي تسليم ي كهلدر حا«: ر اينجا اين استتحت الفظي د

  . نمايند، خداوند عيسي شاگردان خود را در باال خامه جمع كرد و نان را گرفت
هميشه در  بايد آن شام خداوندشد كه پس از ن معنا باياين حقيقت كه شام خداوند در شب روي داد نبايد لزوماً بد

. شود مي روز ما با طلوع آفتاب آغاز. شد مي بدر آن زمان غروب آفتاب آغاز روز يهودي محسو. شب برگزار شود
نيستيم كه آنچه كه  ما مجبور. همچنين گفته شده است كه ميان الگوي رسالتي و اصول رسالتي تفاوت وجود دارد

  . اطاعت نماييم اند هيد از آنچه كه تعليم دادرسوالن انجام دادند را انجام دهيم، اما مطمئناً با
 نان نمونه بدن او بود، او خدا را شكر ي كهاز آنجا. خداوند عيسي در وهلة اول نان را گرفت، و شكر نمود 24: 11
  .انساني يافته است تا توسط آن او به اين دنيا بيايد و براي گناهان جهان جان خود را نهدني كند كه بد مي

به بدن او يل آيا مقصود او اين بود كه نان به شكل واقعي تبد» اين است بدن من« نجات دهنده گفت، هنگامي كه
نان و  هيتبر اين موضوع تأكيد دارد كه ما (Transubstantiation) شده بود؟ اعتقاد كليساي كاتوليك به تبديل گوهر

ن وخ و نبد كه موزدآ مي شتيسرهم  مورددر  تريلو تعليم. شوند مي ن و خون مسيحبد قعي بهطور وا ب بهشرا
  .با و زير نان و شراب ميز عشا هستند ،درمسيح  حقيقي

او  ، بدن، كافي است كه به ياد آوريم هنگامي كه خداوند عيسي اين يادبود را بنيان نهادها اين ديدگاه سخ بهدر پا
 »اين است بدن من« د عيسي گفت،هنگامي كه خداون. هنوز رنج نكشيده بود و نه حتي خونش ريخته شده بود

ن است كه براي شما شكسته شده دن ماين تصويري از ب« يا» ستاين نمادي از بدن من ا« مقصود او اين بود،
محبتي وصف » به ياد من« در اين سخن خداوند. خوردن نان به منزلة يادبود مرگ نيابتي او به جاي ما است» .است

  . شود مي ناپذير ديده
اين پياله عهد جديد است در خون « :گرفت و گفتم پسح مچنين خداوند عيسي پياله را نيز بعد از شاو ه 25: 11
به همين . شام خداوند بالفاصله پس از جشن عيد پسح برگزار شد» .دگاري من بكنيدهرگاه اين را بنوشيد به يا. من

كه آن عهد جديدي  له گفتدر مورد پيا او. عيسي خداوند پياله را بعد ازشام گرفتيد گو مي خاطر است كه كالم
اين يك . وعده داد به ملت اسرائيل 34 –31: 31اين موضوع اشاره دارد به عهدي كه خدا در ارميا . در خون او است

وعدة بالشرط است كه طي آن خدا عهد كرد به گناهكاران شفقت نمايد و ديگر گناهان و قصور آنها را به ياد 
اين عهد هنوز هم به قوت خود باقي بود، . نيز مطرح شده است 12 – 10: 8د در عبرانيان ط عهد جديايشر. نياورد

تمام كساني كه به عيسي خداوند توكل . ايماني مانع از آن شده بود كه ملت اسرائيل از آن بهره مند گردند بياما 
د، از بركات يي خداوند باز گردهنگامي كه قوم اسرائيل به سو. ين عهد بهره مند خواهند گرديدت اكنند از بركا

. ي زمين واقع خواهد شدبر رو كه اين امر در طول سلطنت هزار سالة مسيح؛ ه مند خواهند گرديدرعهد جديد به
. خواند مي خون مسيح تأييديست بر عهد جديد، و به همين خاطر است كه پياله را عهد جديدي در خون خود

  .بر صليب قرار دارد يدمبناي عهد جد



- ٦٤  - 

 

زيرا هر . هر از چند گاه بايد تكرار شود وندكند كه شام خدا مي در ذهن خواننده طرحال را اين سئو 26آية 26: 11
 7: 20 لاز اعما. هيچ قانون مشخصي در اين باره وجود ندارد و نه هيچ تاريخ معيني. بنوشيد ...بخوريد و –ه گا

عبات تا هنگامي كه . شدند تا خداوند را به ياد آورند مي رسد كه شاگردان در روز اول هفته جمع مي به نظرچنين 
 به زيبايي خاطر نشان گادت. نبوده استليه كليساي اوص سازد كه اين ضيافت فقط مخصو مي باز آيد روشن

  ».به منزلة وعده به ديگري است ،و دوم اوست، يادبود يكي ظهور اول نحلقة ارتباط ميا« سازد كه شام خداوند مي
اين يك . آيد نمي است كه در تمام تعاليم مربوط به شام خداوند سخني از خادم يا كاهن به ميان شايان توجه

تا  ندشو مي مقام ايمانداران كاهن گرد يكديگر جمع ن درمسيحيا. خدمت يادبود ساده براي تمامي قوم خداست
  .مرگ خداوند را اعالن نمايند تا هنگامي كه باز آيد

. پردازد مي منشاء و هدف شام خداوند شرح داد، اكنون به عواقب شركت ناشايست در آن پولس كه در مورد 27: 11
همة ما  .را بخورد و پيالة خداوند را بنوشد، مجرم بدن وخون خداوند خواهد بود نهر كس كه به طور ناشايسته نا

اما در  .خداوند نيستسمچرا كه ما اليق رحمت و محبت . نظير را نداريم بيشايستگي شركت در اين ضيافت شام 
ما كه با خون مسيح  .گويد مي صي ما سخندن شخپولس دارد از ناشايست بو. اينجا بحث بر سر اين موضوع نيست

اما پولس در اينجا از رفتار ناشايست قرنتيان به . او به نزد او برويم بتوانيم به شايستگي پسر محبو مي ماي هشدپاك 
انجام چنين . نها بودنه آمالحظه و گستاخا بيجرم آنها رفتار . گويد مي د سخنهنگام نزديك شدن به شام خداون

  .عملي به منزلة مجرم بودن در بدن و خداوند است
اگر گناهي است بايد بدان اعتراف . شويم، بايد بر خود قضاوت كنيم مي هنگامي كه به شام خداوند نزديك 28: 11

به . م طلب بخشش نماييماي هرنجش آنها شدجب د؛ از كساني كه موشود و از آن توبه شود؛ احيايي صورت پذير
  . داريم اي هطور كلي بايد اطمينان حاصل نماييم كه وضعيت شايست

 خوردن و آشاميدن به طور ناشايست به منزلة خوردن و آشاميدن فتوا است، اگر بدن خداوند را تمييز 29: 11
اگر به زندگي كردن در گناه ادامه دهيم، . شد تا گناهان ما برداشته شود اوند عطاخدما بايد بدانيم كه بدن . كند نمي

 (F. G. Paterson) جي پترسون. اف. كنيم مي ، در ناراستي و دروغ زيستو از سويي در شام خداوند شركت جوييم
ن خداوند را د، ما بقضاوت نشده باشد و در شام خداوند شركت جوييمن اگر گناهي بر ما باشد كه بر آ« نويسد، مي

  ».دهيم نمي ، تشخيصكه براي برداشته شدن آن گناه شكسته شد
قصور در قضاوت كردن بر خود در كليساي قرنتس باعث شده بود برخي زير داوري تأديبي خدا قرار  30: 11

جسمي  ضعيف و مريض بودند، و كساني هم كه خوابيده بودند اندك نبودند، به بياني ديگر، بيماري بسياري. گيرند
چرا كه بر گناهي كه در زندگيشان بود قضاوت . بر برخي عارض شده بود، و برخي به آسمان برده شده بودند

  . يه نمايدا تنبنكرده بودند، و الزم بود خداوند آنها ر
  . نيازي نخواهد بود چنين تنبيه شويم ، ديگراز سويي ديگر، اگر قضاوت بر خود را اعمال كنيم 31: 11
دهد در گناه ادامه  مي ما را دوست دارد كه اجازه آن قدراو . كند مي ا با ما همچون فرزندان خود رفتارخد 32: 11

 كنيم چوبدستي شبان بر گردن ماست و ما را به سوي خود مي ديري نخواهد پاييد كه احساستيب بدين تر. دهيم
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و نه ) در مسيح بودن( آسمان هستندستة يايمانداران شا« :فته استگدر اين باره  كه شخصي همان گونه. كشد مي
  ».نندشايستة اين كه بر زمين بما

شوند، بايد منتظر يكديگر بمانند، و نه اينكه  مي ي كه ايمان نداري براي جشن محبت، يا آگاپه جمعمهنگا 33: 11
م هركس شا« ت،اس 21نقطة مقابل آية» ماندنيگرمنتظر يكد« .مقدسين، خودخواهانه آغاز كند جه به ديگربدون تو

  ».گيرد مي خود را پيشتر
ارتباط داده شده است  وندبه عبارتي ديگر، جشن محبت به شام خدا. گر كسي گرسنه باشد، در خانه بخوردا 34: 11

ن براي عقوبت شد لة جمعمنز ن بهآ سناديده انگاشتن ماهيت مقد. معمولي يكي شمردي و نبايد با يك وعده غذا
  . است

ترديدي نيست كه موضوعات ديگري نيز بود كه در نامة قرنتيان به . را منتظم خواهم نمودبقي و چون بيايم، ما
به اين  سازد كه هنگامي كه به قرنتس برود خود شخصاً مي او در اينجا خاطر نشان. پولس مطرح شده بود

  .وضوعات رسيدگي خواهد كردم
  

  ) 14 –12هايباب( فاده از آنها در كليساح و استدربارة عطاياي رو )ث

خورد،  مي اعت ايمانداران قرنتس سوء تعبيرهايي به چشمدر جم. گويند مي از عطاياي روح سخن 14 –12يها باب
  .نمايد ها را تصيحنويسد تا اين سوء تعبير مي مخصوصاً در مورد عطاي زبانها، و پولس اينها را

اين قدرت عطا شده بود كه به  نهاه عبارتي ديگر به آايمانداران در قرنتس بودند كه عطاي زبانها را يافته بودند، ب
به جاي استفاده از اين عطايا در جهت  اما آنها. نديزبانهاي بيگانه كه هرگز آنها را مطالعه نكرده بودند سخن گو

 ايستادند و به مي آنها در جلسه. جستند مي ا و بناي ديگر ايمانداران، از آن براي مطرح سا تن خود سودل خدجال
گفتند، به اين اميد كه ديگران تحت تأثير مهارت زبان شناختي آنها  مي فهميدند سخن نمي ي كه ديگران آن رايزبانها

گفتند برتري  مي خننها سكردند، و براي كساني كه به زبا مي ديگران بود را تحسين يي كه برآنها عطايا. قرار گيرند
شد، و از سوي ديگر باعث حسادت، تحقير و  مي غرور برخياين امر از يك سو باعث . شدند مي قايلروحاني 

ي نادرست را اصالح نموده، و بر ها گاهلس اين ديداز اين رو الزم بود كه پو. شد مي خود كوچك بيني برخي ديگر
  .به كارگيري عطايا مخصوصاً زبانها و نبوت نظارت نمايد

ترجمه تحت الفظي در . خبر باشند بييا عطاياي روحاني خواهد كه مقدسين در قرنتس دربارة تجليات  نمي او 1: 12
ن واژة عطايا را عنوا ها غالب نسخه ».خبر باشيد بيخواهم شما  نمي ، اي برادراننياما دربارة، روحا«: اينجا اين است

مقصود پولس توان چنين استنباط كرد كه  مي ، از آية بعدياين حالبا . اند هكننده در اينجا به كار رفت ملكا يك واژة
  .وده استح شرير نيز بدس بلكه تجليات ارواالق روحنه تنها تجليات 

آنها در ترس از . بردند مي ر اسارت ارواح شرير بسرده و دقرنتيان پيش از اين كه ايمان بياورند بت پرست بو 2: 12
 وق طبيعي دنياي ارواح راآنها تجليات ف .دندبر مي كردند و اين تأثيرات شيطاني آنها را مي اين ارواح زندگي
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 نهاآ آنها به تأثير ارواح شرير گاهي خود را به. دادند ميسخنان الهام يافته از اين ارواح گوش فرا ند و بهديد مي
  . يهاي آنها بوديدادند كه فراتر از توانا مي گفتند يا اعمالي انجام مي سپردند و سخناني مي
دانستند كه چگونه تمام اين تجليات روح را تمييز دهند،  مي داران بايدنايمااكنون كه آنها نجات يافته بودند،  3: 12

امتحان بسيار مهم اين است . دس تمييز دهندالق روحشرير را از صداي واقعي  نه صداي ارواحبه عبارتي ديگر چگو
توانيد مطمئن  مي اگويد، شم تيمااگر شخصي عيسي را انا. شود در مورد خداوند عيسي باشد مي كه شهادتي كه داده

روح خدا . عيسي در ذات روح ارواح شرير است مزيرا كه كفر گفتن و لعن كردن نا ،شويد كه آن شرير است
دس جالل دادن الق روحكند كه از نجات دهنده بدين شكل سخن گويد؛ خدمت  نمي هيچگاه كسي را هدايت

نه تنها به زبان، بلكه با اعتراف كامل  ،خداوند استكند تا بگويند عيسي  مي م را هدايتاو مرد. خداوند عيسي است
  .و صميمانة دلها و زندگيشان

  . اند هذكر شد 6 – 4و هم در آيات 3توجه نمائيد كه سه شخصيت تثليث هم در آية 
دس در كليسا وجود دارد، يك اتحاد سه الق روحانواع نعمتهاي  ي كهلسازد كه در حا مي سپس پولس روشن 4: 12

   .خورد مي مل سه شخصيت الوهيت نيز در آن به چشمجانبه شا
كردند كه گويي تنها يك عطا  مي قرنتيان طوري رفتار. پيش از هر چيز، نعمتها انواع است ولي روح همان است

 خير، اتحاد شما در داشتن يك عطاي همگاني يافت :گويد مي پولس. است زبانها د و آن هم عطايد داروجو
  ؟ دس كه خود منشاء تمام عطايا استالق روحشتن شود، بلكه در دا نمي
اما چيزي كه . ما همه يك خدمت نداريم. انواع است سازد كه در كليسا خدمتها مي نسپس پولس خاطر نشا 5: 12
كنيم و با اين ديدگاه كه ديگران را  مي كنيم براي همان خداوند مي اين است كه هر آنچه ميان ما مشترك استدر 

   .)نه خود را( كنيم مي خدمت
 نظراگر به . بخشد مي عالوه به اين در مورد عطاياي روحاني عملها انواع است، همان خدا به هر ايماندار قوت 6: 12
خداست . رتمندتر است، اين به خاطر برتري آن شخص نيستو قد تر ي نسبت به ديگري موفقرسد كه ايماندارا مي

  . بخشد مي كه قدرت
براي عمل  اي هيست وظيفنداري نايما. شود مي نتقال عطايا به شخص در زندگي او متجليدس با االق روح 7: 12

عطايا براي مطرح ساختن خود و يا حتي . شود مي و عطايا بجهت منفعت تمام بدن عطا. باشدن نداشته كردن به آ
  . تمام بحث است اين موضوع محور. شود، بلكه براي كمك كردن به ديگران نمي ي شخصي عطاها ارضاي خواسته

  . شود مي منجرني روحاي يااين موضوع به طور طبيعي به فهرست برخي از عطا
سازد تا با ديد الهي سخن گويد، چه در حل  مي كالم حكمت قدرتي است فوق طبيعي كه شخص را قادر 8: 12

قدرتهاي در برابر  يت از شخصرزهاي عملي، و يا حمااند همشكالت، دفاع از ايمان، حل و فصل مشاجرات، اراي
 با آن حكمت و روحي كه اوسخن« ي در مقابل دشمنان كالم حكمت را به زبان آورد كهنحواستيفان به . متخاصم

از جانب خدا بر شخص  تي است كهكالم علم قدرت بيان اطالعا 10: 6 اعما ل» گفت، ياراي مكالمه نداشتند مي
اول ( »گويم مي همانا به شما سري« :هده كردلس مشاخنان پوتوان در اين س مي اين موضوع را. شده است رآشكا
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كالم علم ديگر مفاهيم اولية حقايق  .)15: 4اول تسا( »گوييم مي زيرا اين را به شما از كالم خدا« و) 51: 15قرنتيان
يحي چارچوب آموزه مس .)3دايهو( دهد، چرا كه ايمان مسيحي يك بار به مقدسين سپرده شد نمي جديد را انتقال

هنوز كساني كه در مشاركت . ، در مورد مفاهيم ثانويه ما هنوز كالم علم را داريماين حالبا . كامل شده است
سهيم  .)14: 25نگاه كنيد به مزمور( پذيرد مي كنند انتقال اسرار آميز دانش الهي صورت مي صميمانه با خداوند زيست

  .گويند مي كردن ديگران در اين دانش را كالم علم
سازد تا در تعاقب ارادة خدا كوه مشكالت را از  مي ه شخص را قادريي الهي است كعطاي ايمان يك توانا 9: 12

و يا  شود مي فتمش ياي خدا كه در كالها هم و يا وعدو يا اينكه در جواب برخي از احكا) 2: 13( پيش رو بردارد
الگويي عالي از  (George Muller) جرج مولر .تيدبايس نهشود، شجاعا مي اينكه به طور شخصي به ايماندار آشكار

ش بيني يتيم در يك دورة زما 10000را به كسي بگويد جز خدا، ازي خود او بدون اينكه نيازها. عطاي ايمان است
   ».ريها استبيما يشفا يآسا هرت معجزقد شفانعمت « .سا ل مراقبت نمود 60از

هيت چيزي را تغيير دادن، زنده كردن مردگان، اعمال قدرت بر عوامل تواند اخراج ديوها، ما مي قوت معجزه 10: 12
ث شد زمينه براي شنيدن انجيل مساعد عداد، و اين با مي ره معجزات انجاممفليپس در سا. شود مي طبيعت را شامل

   .)7 ،6: 8اعمال( شود
 انتقا ل ه است و آنها را به ديگرانمفهوم اوليه عطاي نبوت داللت بر شخصي دارد كه مستقيماً از خدا مكاشفات يافت

؛ اما غالباً فكر خدا را ) 11: 21؛ 28، 27: 11اعمال( كردند مي آينده را پيشگويي يعدهد و گاهي اوقات انبياء وقا مي
آنها خود بنياد نبودند، اما بنيادي  .)20: 2افس( آنها به مانند رسوالن با بنياد كليسا سرو كار داشتند. كردند مي بيان

. شد، ديگر نيازي به انبياء نبود مي هر گاه كه بنياد نهاده. دادند مي د عيسي تعليمونهادند كه بر آن در مورد خدان
گر ما ، ديكه كالم خدا كامل شده است از آنجايي .ا در صفحات عهد جديد براي ما محفوظ مانده استهنخدمت آ

 ما واژة. پذيريم نمي كه حقيقتي از سوي خدا دارند راند كن مي نند و ادعادا مي افرادي كه خود را به اصطالح نبي
كنند به  مي براي توصيف هر نبي كه مقتدرانه، قاطعانه و به طرز مؤثر كالم خدا را اعالم تر كل خفيفه شرا »نبي«

 تقويت قوم او باشديق و و تشو) 67،68: 1لوقا( تواند شامل تمجيد خدا مي همچنين نبوت. بريم مي كار
   .)32: 15اعمال(

دس الق روحسازد كه آيا يك نبي و يا شخصي ديگر توسط  مي قدرتي است كه آشكارصيف كنندة تمييز ارواح تو
يي خاص را دارد كه تشخيص دهد اين توانا ب چنين عطا است در واقعحشخصي كه صا. گويد يا شيطان مي سخن

ن پر از تلخي د تشخيص دهد كه شمعوبدينسان پولس قادر بو. اد است يا يك فرصت طلبكه آيا شخص يك شي
يي سخن گفتن نها تواناي زباكه گفته شد عطا همان گونه .)23 – 20: 8اعمال( برد مي وده و در اسارت شرارت بسرب

  .باشند، مخصوصاً براي اسرائيل اي هد تا نشاننزبانها عطا شد. داند نمي به زبا نهاي است كه شخص آنها را
دانسته و نيز انتقال پيام به  نمي آساي فهم زباني است كه شخص در گذشته اصالً آن را ترجمة زبانها قدرت معجزه

  .زبان قابل فهم جماعت است
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 شود كه با خرد سرو كار دارند و با عطايايي پايان مي غازشايد خالي از اهميت نباشد كه اين فهرست با عطايايي آ
عطاي زبانها براي آنها بر ساير . بودند فهرست را بر عكس كردهيابند كه با احساسات سروكار دارند قرنتيان اين  مي

ا داشته باشد، به همان نسبت دس رالق روحكردند كه هر چه انسان بيشتر  مي آنها چنين گمان. عطايا برتري داشت
  .شد، آنها قدرت را با روحاني بودن در هم آميخته بودند مي نيز قدرت وي بيشتر در شخص متجلي

اينجا . شوند مي توسط همان يك روح شكل گرفته و هدايت اند هذكر شد 10 – 8عطايايي كه در آياتتمام 11: 12
 ارادة خود عطا به حسباو هر كس را فرداً . تيم كه او همان عطا را به هر شخص نداده استهد هسباري ديگر شا

اگر واقعاً اين موضوع را در يابيم از . دكن مي دس مقتدرانه عطايا را تقسيمالق روح –اين نكتة مهم ديگر است. دهد مي
و از سويي ديگر نارضايتي را . م، نداريماي هر آنچه را كه نيافت، زيرا هزدايد مي ر را از ماغروسويي ديگر اين موضوع 

. كند، زيرا حكمت و محبت ابدي رأي داده كه چه عطايي داشته باشيم، و انتخاب او كامل است مي از ما دور
ر سنفونيك نخواهيد ه يك اركستاگر هر كسي ساز خود را بزند، هيچگا. ه همه يك عطا داشته باشندرست نيست كد

  .و اگر يك بدن فقط از يك زبان تشكيل شده باشد، بسيار زشت و نفرت انگيز خواهد بود. داشت
اگر چه تمام . اعضاي معتعد دارد اين حالبدن يك است، با . تصويري از اتحاد و تنوع است نبدن انسا12: 12

 –مدتا يك واحد كار آ اند هها جمع شدندهند، ليكن همه آ مي ايمانداران با هم فرق دارند و وظايف گوناگوني انجام
  . را بسازند –بدن

يافته در ل در اينجا نه فقط به خداوند عيسي مسيح جال. باشد مي »همچنين مسيح نيز«عبارت  تر جمه صحيحتر
ايمانداران اعضاي بدن  متما. كند مي مان است و تمام اعضاي آن بر روي زمين اشارهكه در آسن بلكه به سر آسما

د، بدن مسيح نيز ده مي نشان نكه شخص خود را به ديگرا اي است هيلن وسكه بدن انسا همان گونه. مسيح هستند
   .شناساند مي را به دنياد كه او توسط آن خو اي است هبر روي زمين وسيل

او هستيم به كار رود، بيانگر ي بدن براي اشاره به ما كه همه اعضا »مسيح« ازه داده است تا واژةاينكه خداوند اج
  .نظير او است بيفيض 

يك روح در يك بدن تعميد ) يا در( به. ما عضو بدن مسيح شديم نهدهد كه چگو مي ولس در ادامه شرحپ13: 12
است كه ما  يدس عنصرالق روح است كه ن معنااين بدا. تيك روح اس »در« در اينجا تر جمه تحت الفظيتر. يافتيم

شايد بدين معنا و يا . شويم مي آن غوطه ور تعميد دراست كه ما با  يرب عنصكه آ همان گونهدر آن تعميد يافتيم، 
 ين معناتر ين و قابل فهمتر اين متحمل. به يك روح، البته دهد مي دس عاملي است كه تعميدالق روحباشد كه 

  .اشدب مي
يابيم در آن  مي تازه هنگامي كه ما تولد. در آن هنگام كليسا متولد شد. دس در روز پنطيكاست رخ دادالق روحتعميد 

  . شويم مي و ما عضو بدن مسيح. جوييم مي كتتعميد شر
كه  دس همان عملكرد الهي استالق روحاوالً تعميد : در اينجا نكات مهم گوناگوني بايد مورد توجه قرار گيرند

؛ 33: 1يوحنا؛ 11: 3اين موضوع در متي . اين با تعميد آب تفاوت دارد .دهد مي ايمانداران را در بدن مسيح جاي
. شوند مي تر اين عمل فيض پيش از نجات نيست كه توسط آن ايمانداران روحاني. كامالً مشهود است 5: 1اعمال
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و  –كند مي بيخحال پولس آنها را به خاطر جسماني بودن تودس تعميد يافته بودند، با اين الق روحجميع قرنتيان در 
جميع . دس استالق روحبت صحيح نيست كه بگويم سخن گفتن به زبانها نشانة ثا .)1: 3( نه به خاطر روحاني بودن

 هنگامي كه ايماندار خود را به هدايت .)30: 12( گفتند نمي نها سخنقرنتيان تعميد يافته بودند، اما همه به زبا
اما اين تجربه با . يابد مي اعلي قدرتدس را پيش رو دارد و سپس از الق روحني سپارد، تجارب بحرا مي دسالق روح

گويد ايمانداران همه از يك روح نوشانيده  مي اين آيه در ادامه. و نبايد اين دو را يكي شمرد ،دارد قتعميد روح فر
او را همچون شخصي كه در درون  ي كهشدند به طور مي شريك اين بدان معنا است كه آنها در روح خدا. اند هشد

  . يافتند مي او در زندگي بهره متپذيرفتند و از بركات خد مي گيرد مي آنها قرار
بايد اعضاي بسياري باشند كه هر كدام با . توانستيد يك بدن انساني داشته باشيد نمي شما بدون تنوع اعضا 14: 12

  .در اطاعت از سر و در همكاري با يكديگر فعاليت كنندديگري فرق داشته باشد، و 
از  –نيمما مي يابيم براي يك بدن سالم و معمولي تنوع الزم است، از دو خطر در امان ميدرمي كه هنگا 15: 12

احمقانه است كه پا به خاطر  .)25 -21آيات( و از كوچك شمردن ديگران) 20 -15آيات( كوچك شمردن خود
، تواند بايستد مي ن، پاوه بر ايعال. اهميت است بيحساس كند كه ا م دهدوظيفة يك دست را انجا تواند نمي اينكه

  . تواند انجام دهد مي رود، از بلندي باال رود، برقصد، و ضربه بزند، و حتي كارهاي بسيار ديگري نيز راه
از گوش خود به نحو صحيح  ما .كه چشم نيست از كار خود دست بكشدطر اين كند به خا نمي گوش سعي 16: 12

 فة مهم و مفيدي را انجامبيم كه چه وظييا مي سپس در. كنيم تا هنگامي كه شنوايي خود را از دست دهيم مي استفاده
  .دادند مي
يا اگر . اگر تمام بدن چشم بود، شما يك موجود عجيب و غريبي بوديد كه تنها مناسب نمايش سيرك بوديد 17: 12

ئيد كه يگر بيني در كار نبود كه به هنگام نشت گاز بوي آن را حس كنيم و ديري نخواهد پاد ،بدن تنها گوش بود
نكتة مدنظر پولس اين است كه اگر تمام بدن  .ماي هم يا اينكه مرداي هچرا كه يا بيهوش شدديگر چيزي نخواهيم شنيد 

ورزيدند كه  مي عطاي زبانها تأكيدبر  آن قدرو قرنتيان . شد مي موجود عجيب و غريبي ، بدن به يكزبان بود
 ، اما فقط همين كار راتوانست سخن بگويد مي آن جماعت فقط. جماعت محلي آنها همه تشكيل شده بود از زبانها

  ! انجام دهدتوانست  مي
نظير خود هر يك از اعضا را در بدن نهاده بود برحسب  بياو با حكمت . تقصير بود بيقت خدا، در اين حما 18: 12

ما بايد براي هر عطايي كه به ما عطا شده است عميقاً ! كند و ما بايد به او ارج نهيم مي داند كه چه مي او. رادة خودا
گناه  رشك بردن بر عطاي ديگران. اي ديگران استفاده كنيمل او براي بناو را شكر گوييم و با شادي از آن براي جال

  .زندگي ما است اين كار سرپيچي از نقشة كامل خدا براي. است
مد نظر قرار دهند يد اين را از اين رو قرنتيان با. تنها يك عضو دارد غير ممكن است ني كهحتي تصوير بد 19: 12

و  سرديگر عطايا اگر چه چشمگيرتر و پر . ا دارند، پس ديگر يك بدن كار آمد ندارندنهكه اگر همه عطاي زبا
  . الزم و ضروري هستند نيستند تر صدا
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همچنانكه حقايق بدن انسان بر ما مبرهن . كه خدا مقرر كرده، اعضا بسيار است ليكن بدن يك همان گونه 20: 12
  .كليسا نيز بايد براي ما واضح باشدمت ما در است، حقايق خد

نيازي  بيس ديگران حماقت است، خوار شمردن عطاي ديگران و يا احسا كه حسادت برعطاي همان گونه 21: 12
كه كه محتاج تو نيستم يا سر پايها را نيز  تواند گفت نمي ست راچشم د« ه آن نيز حماقت استدن نسبت بكر

چشم براي .تواند آنها را انجام دهد نمي شود را ببيند اما مي تواند كارهايي كه انجام مي چشم» .احتياج به شما ندارم
برود، اما او  ييص دهد الزم است به جاعالوه بر اين، ممكن است كه سر تشخي. انجام كار به دست وابسته است

  . استبسته براي انجام اين كار به پا وا
اما . باشند تر از دست قوي ها رسد كه كليه نمي ل به نظربه عنوان مثا. نمايند مي برخي از اعضاي بدن ضعيفتر 22: 12

 ا حتي بدون زبان اما هيچگاهتوانيم بدون دست و پا زندگي كنيم، ي مي ما. از دست است تر ضروري ها وجود كليه
اما با اين حال اين اعضاي حياتي هيچگاه در معرض ديد . قلب، شش، كبد يا مغز زندگي كنيمون بدنيم توا نمي

  .دهند مي آنها فقط وظايف خود را بدون خود نمايي انجام. ديگران نيستند
ما با پوشيدن لباس . ندظريف و زيبا نيستديگر اعضا  ي كهلزيبا و جذاب هستند در حا ي بدنبرخي از اعضا 23: 12

 از اين رو ميان اعضا مراقبت دو جانبه وجود دارد، كه اختالفات را كاهش. پوشانيم مي اعضايي كه زيبا نيستند را
  . دهند مي
در يك نظام  ن رااما خدا تمام اعضاي مختلف بد. آن اعضايي كه جميله هستند نياز به توجه زيادي ندارند 24: 12
اما خدا اين غريزه را به ما داده است تا قدر . برخي از اعضا زيبا هستند، برخي معمولي. زنده جمع كرده استسا

آن اعضايي كه زيبا نيستند تعادل برقرار  يتمام اعضا را بدانيم، بدانيم كه همه به هم وابسته هستند، و ميان كمبودها
  .مزيسا
يكي نياز . آورد مي نعت به عملاز ايجاد تفرقه و جدايي در بدن مما قبت متقابل اعضاي بدن از يكديگرمرا 25: 12

 تأكيد بيش از. روش كليسا نيز چنين باشد. گيرد مي سازد، و در مقابل از عضوي ديگر كمك مي ديگري را بر آورده
  .دس به تفرقه و جدايي خواهد انجاميدالق روحياي حد بر يكي از عطا

به . شود مي انسان ديده در بدن بياين حقيقت به خو. مام اعضا آسيب خواهند ديداگر عضوي آسيب ببيند، ت 26: 12
در . دهد مي قرارأثير م سيستم را تحت تشود، بلكه تما نمي عنوان مثال، طب فقط به يك قسمت از بدن محدود
تواند از وجود  مي نيك پزشك غالباً با نگاه كردن به چشما .مورد ديگر بيماريها و دردها نيز اين مسأله صادق است

ضا از م اين اعگر چه تمااين است كه  نعلت آ. طومار مغزي، بيماريهايي مربوط به كليه و يا عفونت كبد آگاه شود
با هم وابسته هستند كه اگر  آن قدردهند، و  مي هم جدا و متمايز هستند، اما آنها همه اعضاي يك بدن را تشكيل

از اين رو بجاي اينكه از تمام اعضا ناراضي . ند گرفتهت تأثير آن قرار خواعضوي آسيب ببيند ديگر اعضا نيز تح
. ه خود را مستقل از ديگران برشمريم، ما بايد احساس همبستگي در بدن مسيح داشته باشيمي اينكباشيم، يا به جا

همچنين . ته باشدهر چيزي كه باعث آسيب رساندن به ديگر مسيحيان شود بايد غم و اندوه براي ما به همراه داش
  . حسادت ورزيم، بلكه بايد با او شادي نماييم يدبينيم ديگر ايماندار عزت يافته است، نبا مي اگر
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مقصود از اين عبارت تمام بدن مسيح . سازد كه آنها بدن مسيح هستند مي پولس قرنتيان را خاطر نشان 27: 12
اين است كه آنها در  ن فقطمعناي آ. كه تنها يك بدن استتواند به معناي يك بدن مسيح باشد، چرا  مي و نه. نيست

آنها هر يك فرداً عضوي از يك جامعة مشترك . كنار يكديگر يك نمونه كوچك از بدن مسيح را شكل داده بودند
ود كم بيني به وظيفة خود عمل ، عدم وابستگي و يا حتي خبدينسان او بايد بدون احساس غرور، حسادت. هستند

  .كند
 و. هيچ يك از اين فهرستها را نبايد كامل تلقي نمود. دهد مي اكنون پولس فهرست ديگري از عطايا به دست 28: 12

دوازده مردي كه . دهد كه همه رسول نيستند مي اول رسوالن، واژة اول نشان: خدا قرار داد بعضي را در كليسا
 ا در طول خدمت خداوند بر روي زمين همراه او بودندآنه. ران او باشندوخداوند به آنها مأموريت داده بود تا پيام آ

او در كنار اين دوازده، ) 22، 3، 2: 1اعمال( و به جز يهودا او را پس از قيام به چشم ديدند) 22 ،21: 1اعمال(
 ؛ يعقوب، برادر خداوند) 14، 4: 14اعمال( ابانبر .ين آنها پولس بودتر برجسته. رسوالن ديگر نيز بودند

يد رسوالن به همراه انبياء عهد جد. نيز رسوالن بودند) 6: 2؛ 1: 1اول تسا( ؛ سيالس و تيموتائوس) 19: 1غالطيان(
، تر به بياني دقيق) 20: 2افس( داده بود بنا نهادندنها تعليم كه خداوند عيسي مسيح به آ آن گونهبنياد تعليمي كليسا را 

 وندو مؤسسان كليسا را داريم كه از سوي خدان ز پيام آورا، ما هنوتر به مفهوم وسيع. ديگر ما رسوالن نداريم
ت يله از انتقال تأثيري كه رسوالن با قدرسنويناميم، و بد مي مبشران، رسوالني جانها را به آ ما. شوند مي ستادهفر

م كه انبيا اي هما ذكر كرد. سپس انبياء قرار دارند. ورزيم مي گذاشتند اجتناب مي خود در روزهاي اوليه كليسا واقتدار
. كردند مي ورت مكتوب ثبت شوند بيانن خدا را پيش از اينكه به صسخنگويان خدا هستند، كساني كه سخنا

قوات احتماالً به زنده كردن . دهند مي معلمان كساني هستند كه كالم خدا را به شكل قابل فهم براي مردم شرح
عانات ا. د از شفا دادن، معالجة آني بيماريهاي جسمي استمقصو. مردگان، بيرون كردن ديوها و غيره اشاره دارد

عطاي تدبير از سويي ديگر . معموالً از وظايف شماسان است، كساني كه امور مالي كليسا به آنها سپرده شده است
ر در آخ. اين افراد در قبال كليساي محلي خود مسئوليتي الهي و روحاني دارند. به مشايخ و ناظران سپرده شده است

كند و در  مي پولس ابتدا رسوالن را ذكر. نهفته استتيب اهميتي ما معتقديم كه در اين تر. ار داردنها قرعطاي زبا
  .كردند مي ا را در رديف اول قرار داده و پولس رسول را تحقيرنهآخر زبا نها، قرنتيان زبا

چه رسول، نبي، معلم، قوات، شفاها،  –ارندنداران يك عطا دپرسد كه آيا تمام ايما مي هنگامي كه پولس 30 ،29: 12
ر عقيده از اين رو ه. شدبا »خير« رود پاسخ مي شكل دستوري جمله انتظار از –نهااعانات، تدابير، زبانها، ترجمه زبا

يا فكري كه متضمن اين باشد كه هر كس بايد عطاي زبانها را داشته باشد، بر خالف كالم خدا است و با مفهوم 
  .منافات دارد خاص دارد اي هعضاي مختلف آن، كه هر يك وظيفكلي بدن و ا

د، هر شخصي عطاي زبانها را نداشته باشد، پس اشتباه است كه تعليم دهيم ن شكه در اينجا بيا همان گونهاگر 
. تواند انتظار تعميد روح را داشته باشد نمي چرا كه با اين اوصاف هر كسي. زبانها نشانة تعميد روح اقدس هستند
  .)13ةآي( دس تعميد يافته استالق روحاما حقيقت اين است هر ايمانداري از 
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او خطاب به قرنتيان به عنوان يك كليساي » نعمتهاي بهتر به غيرت بطلبيد،« :گويد مي هنگامي كه پولس 31: 12
و اين است مقصود ا. كه فعل نسخة اصلي به صورت جمع آمده است چرا. گويد و نه به طور فردي مي محلي سخن

بهترين عطايا،  .شوند باشند مي خوب از عطاياي كه باعث بنا اي هايد در پي مجموععت بكه آنها به عنوان يك جما
دس هستند و نبايد الق روحهمه عطايا از . عطايايي هستند كه نسبت به عطاياي چشمگير و قابل توجه مفيدتر هستند

اين همان عطايايي است كه . بيشتري به حال بدن دارند نها منفعتاما حقيقت اين است كه برخي از آ. تحقير شوند
  .هر جماعت محلي بايد آنها را از خداوند بطلبند

 آنچه كه او .)13قرن 1( شناساند مي پولس با اين سخنان باب محبت را .دهم مي و طريق افضل را نيز به شما نشان
نه يشد اند مي محبت به ديگران. كارگيري آنها در محبتايا مهم نيست بلكه بف داشتن عطگويد اين است كه صر مي

يابد، اما شگفت  مي دس عطاييالق روحبينيم شخصي برخالف انتظار از  مي تعجب برانگيز است هنگامي كه. به خود
جويد تا اينكه توجه ديگران را به خود جلب  مي سود نانگيزتر آن است كه او از آن عطا براي بناي ديگران در ايما

كنند اين قسمت،  مي آنها گمان. را چارچوب متن آن را تفكيك نمايند 13مردم معموالً مايل هستند باب. ايدنم
 نشكل گرفته بيا 14و12براي تسكين كشمكشي كه بر سر زبانها در بابهاي لسداخل پرانتز هستند كه پو تعبارا

  .ل پولس هستنداين قسمت از عبارت مهم و تداوم استدال. اما موضوع اين است. كند مي
كه از عطايا براي مطرح  ها كاريزماتيك. زاع در ميان جماعت شده بودن جبمو ها نباي زسوء استفاده از عطايا گو

آنها از اينكه به . كردند نمي كردند، در محبت رفتار مي ختن خود استفادهي خود و خشنود ساساختن خود و بنا
ز دشوار بود كه بنشينند و به ن نيته بودند خشنود بودند، اما براي ديگراگفتند كه هرگز آن را نيا موخ مي زباني سخن

يد در روح محبت به كار برده يا باكند كه تمام عطا مي كيدتأ لسپو. فهمند نمي زباني گوش فرا دهند كه چيزي از آن
  .هدف محبت كمك كردن به ديگران اين است ونه خشنود ساختن خود. شوند

گفتند  مي رفتند كه مي شايد آنها تا جايي پيش. ورزيدند مي نيز در محبت كوتاهي تيككاريزماشايد ايمانداران غير 
شايد كوتاهي در ! هم بدتر بوده است» كاريزماتيك« نهاياني آنها از زبانشايد زبان يو. ير استا از شرنهم زباتما

  .محبت حتي بدتر از سوء استفاده از زبانها بوده باشد
نها نسبت به اگر آ. دو سوي اين قضيه محبت ضروري است كند كه در هر مي كيدشدت تأ از اين رو پولس به

راه حل اين شكل در اخراج از كليسا و . شد مي كردند، قسمت اعظمي از مشكالت حل مي كديگر به محبت رفتاري
  . يا تفرقه نيست؛ بلكه محبت

يي اما اگر توانان زبان انسانها و چه زبان فرشتگاتوانست به تمام زبانها سخن گويد، چه  مي حتي اگر شخصي1: 13
دن به ديگران را ندا شت، سخن گفتن او مفيدتر و خوشايندتر از صداي گوش خراشي كه از به هم محبت كر

شود، سخن گفتن را چه سود  نمي سخنان انسان درك ي كهجاي. شود، نبود مي خوردن فلزات به يكديگر توليد
مفيد بودن زبانها به ترجمه . حال كسي نداردكن است كه هيچ نفعي به اعصاب خرد آن فقط يك سرو صداي. است

د نمادي از يزبان فرشتگان شا. شود بايد بنا كننده باشد مي ز آن، هر چه كه گفتهحتي پس ا .نها بستگي داردشدن آ
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با انسانها  مقدس كتابر زيرا هرگاه كه فرشتگان د سخنان عالي باشد، اما مقصود در اينجا زبان ناشناخته نيست،
  . اند ههم مردم ادا كردبل ف، سخنان خود را به زبان رايج و قااند هسخن گفت

شايد او بزرگترين اسرار خدا را بداند، . همچنين ممكن است شخصي مكاشفاتي شگفت انگيز از خدا بيابد 2: 13
شايد علم الهي در او فوران . گردد مي حقايق عظيمي كه تا كنون آشكار نشده است اما اكنون بر آن شخص مكشوف

را نقل مكان  ها شايد بدو، آن ايمان قهرمانانه داده شود كه بتواند كوه. به او منتقل شود اي هرق العاد، به طرز خاكند
اگر تمام اين عطاياي عالي فقط براي منفعت خود باشد و نه براي بناي ديگر اعضاي بدن  اين حالاما با . دهد

  .كند نمي به عبارتي او هيچ كمكي به ديگران ،و دارندة عطايا نيز هيچ است، هيچ ارزشي نخواهند داشتمسيح، آنها 
اگر پولس تمام اموال خود را صدقه دهد، يا بدن خود را بسپارد تا سوخته شود، اين اعمال شجاعانه هيچ  3: 13

ر او فقط سعي كند كه توجه ديگران را اگ .داشت مگر اينكه در روح محبت انجام شونداهد سودي به حال او نخو
  .براي خود باشد، نمايش خوبي او ارزشي نخواهد داشت اي هبه خود جلب نمايد و يا به دنبال نام و آواز

 ياين مقاله را نبايد يك قطعنامة محبت تلقي كرد، بلكه اين عبارت همچون گوهرها« :شخصي كفته است 4: 13
خاطر  (Hodge) هادج» .محلي مطرح شده است) جماعتهايي( خي شرايط خاصواقعي عهد جديد، تنها به خاطر بر

ي ها خواستهت و احساسانسبت به  جهتو بيب، اد بيهر، نشان ساخته است كه قرنتيان ناشكيبا، ناراضي، حسود، متظا
  . نددجو بوان و عيبگميگران، بدد

حلم به . لة اول، محبت حليم و مهربان استدر وه. كند مي و از اين رو اكنون پولس ويژگيهاي محبت را مقايسه
ي ديگران ها مهرباني به معناي محبت عملي و به خواسته. معناي صبر و شكيبايي در برابر اعمال تحريك آميز است

. محبت به ديگران حسد نميبرد؛ بلكه خوشي او در احترام به ديگران و برافراشتن آنها است. ستجه كردن اتو
ند شود كه بتوا نمي فتداند كه هر آنچه كه دارد عطاي خدا است، و در انسان يا مي محبت. ردر ندامحبت كبر و غرو

شده است و نبايد باعث غرور تكبر شخصي شود، اهميتي  سط خدا عطادس توالق روححتي عطاياي . فخر كند نبدا
  .ندارد كه آن عطا، عطايي چشمگير باشد

محبت . كند، او مؤدب و با مالحضه است مي در محبت رفتارمحبت اطوار ناپسند ندارد، اگر شخصي  5: 13
 ،گيرد نمي محبت خشم .ن استردن به ديگرا، بلكه خوشي او در كمك كخودخواهانه نفع خود را طالب نيست

 ، انگيزهاي بد را به ديگران نسبتيمحبت سوءظن ندارد، به عبارت. كند مي را تحمل ها و توهين ها اعتنايي بيبلكه 
  . ريا است بيمحبت . او نسبت به اعمال آنها بدگمان نيست. دهد نمي
جود دارد كه ن اين گرايش ودر ذات انسا. كند مي گردد، ولي با راستي شادي نمي قتمحبت از ناراستي خوشو 6: 13

محبت . روح محبت چنين نيست. ، مخصوصاً اگر اين ناراستي به نفع او تمام شودناراستي برايش خوش آيند است
  .گردد مي هر پيروزي راستي خوشوقت با

شود،  مي تواند بدين معنا باشد كه محبت با شكيبايي همه چيز را متحمل مي كند مي عبارت در همه چيز صبر 7: 13
نيز ترجمه  »پوشاند مي« توان مي كند را مي واژة صبر. نمايد مي پوشاند و يا مخفي مي يا اينكه اشتباهات ديگران را
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گاه كه تنبيه الزم باشد، از انضباط الهي چشم ه هرندارد كه اشتباهات ديگران را علني كند، گرچ محبت نيازي. كرد
   .كند نمي پوشي

. ع و اعمال ديگران انجام دهديكند بهترين تعبير ممكن را از وقا مي نمايد، به عبارتي، سعي مي محبت همه را باور
محبت همه . به خيريت تمام شودخواهد همه چيز  مي نهقامشتا ي كهباشد به طور مي محبت در همه حال اميدوار

  .شود مي چيز را در طول جفا و يا بيماري متحمل
به ثبات و  ،گيرند را توصيف نمود مي حال كه پولس صفات كساني كه عطاي خود را در محبت به كار 8: 13

. شود نمي محبت هرگز ساقط .ي عطايا در تضاد استراكه در حقيقت با ماهيت گذ، پردازد مي پايداري محبت
ما خداوند را محبت خواهيم نمود و يكديگر را دوست خواهيم  ي كهمحبت تا به ابد تداوم خواهد يافت، به طور

  .اما از سويي ديگر اين عطايا گذرا و آني هستند. داشت
به وطن آسماني خود وجود دارند هنگامي كه قوم خدا ن ايي كه اكنوتهنبو. در مقابل. شود نمي محبت هرگز متوقف

اكنون عطاي علم وجود دارد، هنگامي كه به كمال نهايي در جالل برسيم اين  ي كهدر حال. بروند پايان خواهد يافت
تواند اين باشد كه در  نمي اهد يافت، مقصود اون خوپايا ...گويد علم مي كه پولس ميهنگا( عطا متوقف خواهد شد

آن حقيقت الهي به طرز خارق او از عطاي علم عطايي است كه طبق مقصود  مطمئناً. آسمان هيچ علمي وجود ندارد
  ) .شود مي به شخص منتقل اي هدالعا

ين كتاب عهد خروجود داشت، با كامل شدن آ تهادر زمان پولس نبو ي كهشود، در حال نمي هرگز متوقف محبت
زبانها كاربرد داشت، اما هنگامي  لسزمان پو هنوز در. جديد، نياز به مكاشفات مستقيم از خدا پايان خواهد پذيرفت

، زيرا ديگر نيازي به بشارت هند شدقف خواپذيرند زبانها ديگر متو نپايا مقدس كتاب ،كتاب شش وشصت  كه
، اما هنگامي كه يافتند مي خداعلم حقايق الهي را از ء رسوالن و انبيا .)4 ،3: 2عبرا ( رسوالن و انبياء نخواهد بود

  .ن نيز نيازي نخواهد بوديگر به آمل شد دزة مسيحي يك بار براي هميشه كاچارچوب آمو
ما بسياري مسايل . ي ما چنين هستندست، و نبوتهاود ا، محدندانش ما حتي به بهترين شكل آ گيدر اين زند 9: 13
  . توانيم بفهميم نمي رند راقرار داياري از رازها كه در معشيت الهي و نيز بس مقدس كتابدر 

 اشفة مستقيم از خدامكچرا كه هنوز دانش الهامي خود را توسط ( ا، به عنوان مثال، رسوالن دانش جزئي داريمم
   .)كنيم مي يابيم را بيان مي هي كزيرا تنها مكاشفات محدود( و نبوت ما جزئي است ،)يابيم مي
وت محدود ، نقص دانش و نبسيمال بردر دنياي ابدي به كممي كه ، هنگايد، به عبارتينگامي كه كامل آاما ه10: 13

  .هد شدما برداشته خوا
مل ه با اضافه شدن آخرين كتاب به عهدجديد كامقدس كتابعبارتي هنگامي كه كانن  يد، بهاما هنگامي كه كامل آ

يان كردن اين حقيقت ، و ديگر نيازي به بقف خواهند شدحقيقت متو اي هدور ت تدريجي و، ديگر مكاشفاشود
  .داهد بونخو
وضعيت . بالغ هستند، فهم وافكار ما بسيار محدود ونانودكي تشبيه شده است، هنگامي كه سخناگي به كزند 11: 13

  .گذشته تعلق خواهد داشتسپس كودكي ما به  .مل وبزرگسالي قابل مقايسه استآسماني يا بلوغ كا
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اما . كرد مي بنها را ايجادس آالق روحود عطايا كودكانه نبودند؛ بلكه وج. دكي كليسا مربوط استا به كوينشان عطا
. رگذا شته شدندااين رو كنزي به عطايا نبود واز فراهم آمد، ديگر نيا مقدس كتابخدا در  ملكاشفه مي كه مكاهنگا

  .ارد كه هنوز قدرت سخن گفتن ندارداشاره به كودكي دواژة طفل در اينجا 
اما . يمنگر مي بينيم، گويي كه بر يك آيينة تار مي مبهم و نامفهوم ه طور، بمي كه ما برروي زمين هستيمهنگا تا12: 13

. ديد ما را تيره و تار سازدچيزي  ن اينكهتي ديگر، بدو، به عباربينيم مي ن همه چيز را رو در روسمادر مقابل در آ
چگاه علم كامل ما هي. شناسيم مي نكه اكنو همان گونهآينده خواهيم شناخت  ، اما درن علم ما محدود استاكنو

  .خواهد گرديد تر اما علم ما بسيار وسيع. لم مطلق استتنها عا. نخواهيم داشت، حتي در آسما ن
. شفة كامل از خدا نخواهد داشتكاحتي يك نفر از ما م. بينيم مي يينه به طور مبهمدر آ ما) در دوران رسالتي( وناكن

مل كا مقدس كتابهنگامي كه كانن  .)جورچين( يك معما شود، همچون اجزاي مي اكنون قسمتي از آن به ما داده
در حال حاضر  )ياءن و انببه مانند رسوال( دانش ما. هيم ديدتصوير را خوا مما تماهد شد و م برداشته خواشود، ابها

  .از قبل خواهيم فهميد تر وعميق تر ، ما كامليد افزوده شودكتاب به عهدجد خرينمي كه آاما هنگا. محدود است
  . ود محور نيست بلكه ديگر محورمحبت خ. ن استيگراتر از دست، زيرا مفيد ها محبت از بزرگتر ين فيض و

را  اين تفسير غالباًكه گفته شد،  همان گونه. خاتمه دهيم به نكاتي بايد توجه كنيم باكنون پيش از اينكه به اين با
  .بينند مي ددي در تضابا وضعيت ابل را ند كه شرايط زندگي حاپذير مي 12 – 8آيات 

ين نها اباور آمعتقدند، يعني  (CANON COMPLETE) دگاه كانن كامل شدهده به دياما بسياري از مسيحيان سر سپر
ييد بشارت رسوالن پيش از كامل شدن كالم خدا به شكل مكتوب است، و اينكه پس از است كه هدف از عطايا، تأ

 طلبد، به سختي مي ديدگاه دوم توجه عميق ما را ي كهالحدر. نيستيا جديد ديگر نيازي به عطامل شدن عهد كا
حتي اگر معتقد باشيم كه با پايان يافتن دوران رسالتي، عطايا نيز انقراض  .توان آن را با قاطعيت ثابت كرد مي
. ده كندايا استفاروزه از عطامتواند  نمي ه اگر حتي خدا بخواهد همييم كنيم با قاطعيت بگوتوا نمي باز هم ،اند هفتيا

ي ي روح محدود و موقتي هستند، درحالماند اين است كه عطايا مي م، درسي كه براي مايشاهي كه داشته بگادهر دي
و يا نادرست از عطا دةا، ما را از استفمياگر محبت را به كار ببند. ت روح ابدي و بسيار فوق العاده هستندثمرا كه

  .دارد يم است بازم پيا ع كهدودستگي و نزا
ن معنا است كه بدا ، و ايندشنمسيحيان بايد در پي محبت بكو. ط اين آيه با باب قبل بسيار مشهود استارتبا1: 14

ماعت ني را به غيرت براي جحارو يد عطاياينها بان آهمچني. دن دارنيگرامت كردن به دنها هميشه سعي در خدآ
ند، اما بسيار ارزشمند است كه ك مي عطايا را تقسيم اهددس هرگونه كه بخوالق روحخود بطلبند، درست است كه 

او در . كه عطاياي نبوت بسيار پسنديده استيد گو مي ن منظورلس به هميوپ. دعت محلي طلبيده شو نعطايا درجما
  .ل، چرا عطاي نبوت مفيدتراز زبانها استمثا ندهد كه به عنوا مي ادا مه شرح

يد گو  مي داند كه چه مي خدا. شد نفعي به حال ديگران ندارداگر ترجمه نبا زباني سخن ميگويد،كسي كه به  2: 14
نما يد، كه  مي يق شگفت انگيزي را مطرحشايد اوحقا. دانند زيرا كه آن زبان براي آنها بيگانه است نمي اما مردم

  .براي كسي قابل فهم نيست ي كهلحادارد در اي هيداما چه فا، ناشناخته بوده استن تاكنو
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علت آن اين است كه . كند، مردم را بنا كرده تشويق نموده وتسلي ميدهد مي از سويي ديگر انساني كه نبوت 3: 14
 بناله كه نبي ن اين مسأپولس با بيا. ع نهفته استاين دو در اين موضو وتگويد، و تفا مي او به زبان مردم سخن

 ه او فقط در اينجابلك. ي از نبي به دست دهددهد قصد ندارد كه تعريف مي و تسلي كند مي ، نصيحتكند مي
  .ن دهددانند را نشا مي دهايي كه بيان كردن پيغام به زباني كه مردم آن راخواهيد پيام مي
نه  »كليسا« واژة ع كهن موضواي اما. دنشمر ميي شخصي برا براي بناهده از زبانراتأييدي براستفا 4معموالً آية 4: 14
است بر اين امر كه در اينجا  گواه) 35، 34، 33، 28، 23، 19، 12، 5، 4آيات ( رفته استدر اين باب به كار  ربا

اين ارچوب متن بيانگر چ. عت محلياست، بلكه استفاده زبانها در جمالس نبوده زندگي روحاني ايماندار مد نظر پو
 ران ندا شته باشد را محكومحال ديگيا در كليسا را كه منفعتي به لس هرگونه استفاده از عطامطلب است كه پو

، به اگر عطاي زبانها به كار رود. انديشد نه به خود مي محبت به ديگران. ي شخصي باشدكند، مگر اينكه براي بنا مي
  .هد كرد و نه خودخوا ن كمكديگرا

كه به نحوه گذارد، بل نمي ا براي منفعت شخصي به نمايشي خود راو عطا. كند مي يد كليسا را بنانما مي وتنكه نبآ
  . بل فهم استجماعت قايد كه براي گو مي به زباني سخن اي هزندسا
توانست  نمي او .س استدالق روحي داند كه زبانها يكي از عطايا مي شمارد؛ او نمي لس عطاي زبانها را حقيرپو5: 14
كه همة شما  هش دارمخوا« :گويد مي او ي كهمهنگا.حقير شمارديد را آ مي دسالق روحنچه كه از خواست آ نمي و

ا را محدود به خود و يا نور اينكه اين عطخواهانه مبني بر ، در واقع هرگونه خواستة خود»به زبانها تكلم كنيد
كه  كاش« :خواست اي است كه موسي بيان كرد، خواهش او بسيار شبيه به گذارد مي را كنار ،چشمان خود كند

ن اين اما پولس با بيا .)11: 29اعداد ( »نمود مي ضهايشان افابر راوند روح خود ودند و خداب مي مي قوم نبيتما
   .)30 ،29: 12نگاه كنيد به ( دنداران فقط يك عطا داشته باشنست كه ارادة خدا اين نيست كه تمام ايمادان مي مطلب

نها به زبا ي كههنگام ي كهكردند، درحال مي داد قرنتيان نبوت كنند، چرا كه آنها با اين كار يكديگر را بنا مي او ترجيح
 فهميدند و از اين رو از آن نفعي عايدشان نمي نها چيزيآن شنوندگا. بدون اينكه ترجمه شود ،گفتند مي سخن
در نظر تفكر « :گويد مي در اين باره) داد كه قرنتيان بنا شوند تا اينكه خودشان را نمايش مي پولس ترجيح. شد نمي

كند از اهميت  مي نچه كه بنانسبت به آ سازد مي حيرت زده( كه كلي همان گونه .دهند را نچه كه همهروحاني آ
مگر اينكه شخصي كه به زبانها «: تواند بدين معنا با شد مي ه كندعبارت مگر آنكه ترجم.برخوردار است كمتري
  ».مگر اينكه شخصي آن را ترجمه كند« يا» ترجمه هم بكند. گويد مي سخن

نها نداشت، مگر اينكه گفت نفعي به حال آ مي ها سخنرفت و به زبان مي ود به قرنتسلس خحتي اگر پو 6: 14
شفه است، يا معرفت، يا نبوت، و يا تعليم مفسران ن او مكافهميدند كه سخنا مي آنها بايد.گويد مي بفهمند كه او چه

نبوت و تعليم  ي كهحال ، درهمه اتفاق نظر دارند كه مكاشفه و معرفت با دريافت دروني شخصي در ارتباط هستند
نكتة مد نظر پولس در اين آيه اين است كه اگر قرار باشد پيامي به . بيان همان دريافتهاي دروني به ديگران است

  .پردازد مي آية بعدي به اثبات اين امر او در. كليسا منفعت رساند بايد ترجمه شود
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بربط صدايشان با هم فرق  ني يا يك تا هنگامي كه. كند مي دهپيش از هر چيز، اواز تمثيل آالت مو سيقي استفا 7: 14
 لذت بخش نيز شامل تفاوت در موسيقي شودني است يا بربط؛ تفكر يك مي نچه نواختهآ داند كه نمي نكند، كسي

  .فيت استنتها، ضرب مشخص و مقداري هم شفا
، و اگر نه واضع باشدبايد مشخص و راخوان جنگ ف. نيز صادق است) ترومپت( اين موضوع در مورد كرنا 8: 14

) كرنا( ترومپت ممتد در يك صداي فقط با فقط بايستد و كرنا اگر نوازندة. ساخت نخواهد خود مهياي جنگ كسي
  .استوخ برنخواهد جنگ ايرب كسي دبدم
درك نخواهد  را تا هنگامي كه سخنان ما براي كسي قابل فهم نباشد، كسي پيام ما. زبان انسان نيز چنين است 9: 14
سخن گفتن است، و نه زبان ، همان اندام »نزبا« مقصود از ،9در آيه ( .گوييم مي آنگاه گويي كه به هوا سخن. كرد

. ه و واضع باشنددارد، به بياني ديگر، خدمت يا تعليم بايد ساد در تمام اين مثالها يك كاربرد عملي وجود .)بيگانه
ممكن است اين امر باعث . ن نداردردم باشد، ديگر نفعي به حال ايشادرك مو فراتر از » عميق« اگر تعليم بسيار

  .رضايت خاطر گوينده شود، اما نتواند قوم خدا را كمك كند
 ع زبانها دنيا سخناو از انوا. دهد مي ه است به دستاكنون پولس تصوير ديگري از حقيقتي كه بيان كرد 10: 14
. شود مي ديگر مخلوقات نيزط با و آن شامل ارتبار از زبانهاي انساني است؛ مضنون سخن او در اينجا فرات. گويد مي

دانيم كه پرندگان به هنگام  مي مثال مان به عنوا. انديشد مي شايد پولس در اينجا به نغمة پرندگان و آواهاي حيوانات
ت به هنگام خطر اهمچنين حيوان. كنند مي جفت گيري، مهاجرت و غذا خوردن صداهاي مختلفي از خود ساتع

يكي . مقصود پولس در اينجا اين است كه تمام اين صداها معناي مشخصي دارند. كنند مي صداي خاصي توليد
  . رود مي هر يك براي انتقال پيامي مشخص به كار. معني نيست بي
 منظور او ، هيچ كستا هنگامي كه شخص با اصوات با معنا سخن نگو يد. سخن گفتن انسان نيز چنين است 11: 14

تالش در جهت ايجاد ارتباط با كسي كه زبان . كرد مي ا تكرارمعنا ر بيت شايد او نيز فقط اصوا. را نخواهد فهميد
  .فهمد بسياردشوار وخسته كننده است نمي شما را

را بنا  با اين هدف كه كليسا، طلبيدند مي ي رارنتيان بايد به غيرت عطاياي روحانق ،عبا توجه به اين موضو 12: 14
توجه نماييد كه  ».ما در سبقت جستن بناي كليسا باشدف شهد« كند، مي چنين ترجمهيه را موفات اين آ. كنند

نبال اين است كه آنها را ، بلكه به دكند نمي را به خاطر غيرتشان براي عطاي روحاني دلسردنها پولس هيچگاه آ
  .ين هدف باشندتر ليعا ايا در پيدر استفا ده از عط ي كهتعليم دهد به طورهدايت كرده و

يا شايد معناي آن، اين باشد كه دعا كند . گويد، بايد دعا كند تا ترجمه نمايد مي اگر شخصي به زباني سخن 13: 14
ن يك ممكن است شخصي كه عطاي زبانها را دارد، عطاي ترجمه نيز داشته باشد، اما آ. تا شخصي ترجمه كند

  . ن نيز اعضاي مختلف، عملكردهاي مختلفي دارنددر بدن انسا. ليو نه يك قاعدة ك استاستثنا 
 ي كهكند به طور مي به عنوان مثال اگر انساني در يك جلسه عبادتي در كليسا به زباني دعا كند، روح او دعا 14: 14

 ي كهه طورب شود نمي اما عقل او برخوردار. شود، اگر سخنان او به زبان رايج نيست مي احساسات او به زبان جاري



- ٧٨  - 

 

 9: 14مربوط به  تتوضيحا كه در همان گونه. گويد مي فهمند كه او چه نمي جماعت .ندرسا نمي به ديگران نفعي
  .دانيم مي »از من نديگرافهم « ، ما عبارت عقل من راشرح خواهيم داد

وري دعا خواهد لكه به طها به روح دعا خواهد كرد بنته ن لسپو: پس مقصود چيست ؟ مقصود اين است 15: 14
مقصود اين نيست كه  ».به عقل نيز دعا خواهم نمود« :او از اين عبارت همين است مقصود. كرد كه قابل فهم باشد

چنين او به روح سرود هم.كمك كندن ، بلكه او طوري دعا خواهد كرد كه به ديگرااو به عقل خود دعا خواهد كرد
  .قابل فهم باشدو همچنين طوري خواهد خواند كه ، خواهد خواند

اري گزلس با روح خود شكرر پواگ .شود مي ديده 16آية ي صحيح اين عبارت به وضو ح بسيار درمعنا 16: 14
» آمين« نفهمد، در پايا نمي شد، چگونه كسي كه زبان او راكه براي ديگران قابل فهم با، اما نه به شكلي نمايد

  ؟بگويد
 گوينده را ندگان نشسته است اما زبات شخصي است كه در ميان شنوز لت امي اسمقصود از عبارت كسي كه به من

  .كند مي ييدت عمومي كليسا را تأدر اجتماعا »آمين« اين آيه استفادة عاقالنه از واژة ضمناً. فهمد نمي
 ه او چهفهمند ك نمي ، چرا كهن بنا نشوندبا زبان بيگانه خدا را شكر كند، اما ديگراممكن است شخصي  17: 14

  . گويد يم
لس بر دانيم كه پو مي ما. دتر از همة آنها توانايي سخن گفتن به زبانهاي خارجي داشتلس خود زيااً پوظاهر 18: 14

  .مقصود در اينجا عطاي زبانها استترديد  بي، اما چند زبان مسلط بود
يد، يعني، گو مه به عقل خودد كه پنچ كلپسند مي گويد بيشتر مي لسرغم اين توانايي خارق العا ده، پو علي 19: 14

نمايش دادن خود يا براي قمند نبود كه از اين عطا عالاو اصالً .يدقابل فهم باشد، تا آنكه هزران كلمه به زبان گو
م سخن گفتن از اين رو او تصميم گرفت كه به هنگا. كمك كندهدف اصلي او اين بود كه به قوم خدا . يدسود جو

  . ان قابل فهم باشدزند كه براي ديگرطوري حرف ب
فهمم نيست،  مي نچه كه خودمقصود در اينجا آ. مندنا مي »حالت ملكي مفعولي« ندستور زبا عبارت عقل خود را در

  .كنند مي بلكه آنچه ديگران از سخن گفتن من برداشت
 درك ، بلكهدمد نظر ندارنها را الس از سخن گفتن به زبب متن فهم خود پودهد كه در اينجا چارچو مي شرح دجها

  .ديگران از او
ن عطا كند، اگر آ مي ور به وي عطا كرده بود شكرنها كه به وفعطاي زبارطرا به خاا لس خدباور داشت كه پو يدنبا
كه خود نها بر طبق اصلي ن آدبرفهميد با اين اوصاف به كار نمي نها راد كه خود آين بود كه به زبانهايي سخن گويا

يه مشخص است كه سخن گفتن به همچنين از اين آ. ل ديگرانال خود داشت و نه به حان كرده نه نفعي به حبيا
در مورد ماهيت اين عطا همان چيزي است كه با  رايج تعليم. نيست نهسخن گفتن به طور ناآگاها نها به منزلةزبا

ي بيگانه سخن گويد، اما توانست بيشتر از قرنتيان به زبانها مي رچه اويد گگو مي پولس. چارچوب متن مطابقت دارد
خته در ناشنا يد، به عبارتي، قابل فهم، تا اينكه ده هزار كلمه به زبانسندد كه پنچ كلمه به عقل خود بگوپ مي بيشتر
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 .)6: 6غال ( بطور شفاهي به ديگران تعليم دهم نجادر آ خواهم مي عتي كهيگر در جماعبارتي د به ،ديوكليسا بگ
  .نيگرال تعليم به داين سخن گفتن يعني انتقا. همين است ود از سخن گفتن به عقلمقص
كودكان غالباً به دنباله سرگرمي هستند تا مفيد . خواهد كه فكر نابالغ نداشته باشند مي سپس پولس از قرنتيان 20: 14

مگيري كه همچون كودكان از اين عطاياي چش« گويد، مي پولس. ا امور پايداري گذارا هستند تبودن، به دنبال چيزها
ن شما فقط در يك چيز بايد همچون اطفال باشيد و آ. شادي نكنند، جوييد مي نها سودمطرح ساختن خود از آ يبرا

  . بيانديشيد نهاآمل به غ كابا بلو يدمسايل با اما در ديگر –به خويي و شرارت است
خدا گفت « .ن است تا ايماندارانايمانا بيكه زبانها نشاني براي  از اشعيا نقل ميكند تا نشان دهد لسسپس پو 21: 14

 »نمودند، او با زباني بيگانه با آنها سخن خواهد گفتاو را رد كرده و او را اسهزا م از آنجايي كه بني اسرائيل پيغا
  .)11: 28اش (

ان تحقق يافت كه مهاجران آشوري به سرزمين اسرائيل هجوم آورده، و اسرائيليان زبان آشوري ميع هنگااين موضو
  .اين براي آنها نشاني از نپذيرفتن كالم خدا بود. را در ميان خود شنيدند

ايمانان قرار داده، قرنتيان  بياني براي نها را نشاستدالل پولس در اينجا اين است كه از آنجايي كه خدا زبا 22: 14
نبوت كنند، زيرا كه نبوت نشاني بهتر آن است كه . اصرار ورزندن ن در جماعت ايماندارافادة آزادانة آنبايد بر است

  .ايمانان بيبراي ايمانداران است و نه براي 
ود، جمه شاگر تمام كليسا در جايي جمع شوند، وتمام ايمانداران به زبانها حرف زنند، البته بدون اينكه تر 23: 14

؛ بلكه با خود اهد بودنها شهادتي نخول شوند با خود چه خواهند انديشيد؟ اين براي آهنگامي كه بيگانگان داخ
  . واهند كرد مقدسين مشكل رواني دارندخفكر

ن است ايمانا بيخوانيم كه زبانها نشاني براي  مي 22درآية . خورد مي تضادي به چشم 25 – 23تايوآ 22آيةيان م 
وجب آشفتگي سا مگويد كه كار برد زبانها در كلي مي 25 – 23تاما پولس در آيا. نداراننبوت براي ايما ي كهر حالد

  . نها كمك كندتواند به آ مي نبوت ي كهاست درحالن ايمانا بيو لغزش 
و دل  اند هدهمان كساني هستند كه كالم خدا را رد كر 22يهايمانان درآ بي: وق بدين شرح استي فهرپاسخ تضاد ظا

 .)21يهآ( خدا برآنها بود بودند زبانها نشان داوريهنگامي كه آنها در اسرائيل . اند هخود را به سوي حقيقت بست
همان دل آنها به سوي كالم خدا باز است، . كساني هستند كه مشتاقند تعليم بپذيرند 25 – 23تياايمانان در آ بي

 اگر آنها بشنوند كه مسيحيان به زبانهاي بيگانه سخن. حضور آنها درجماعت مسيحيان گواه براين امر است كه گونه
  .نگاه در برابر شنيدن كالم خدا مانع ايجاد خواهد شدپذيرد، آگويند و ترجمه هم صورت ن مي
داخل شوند كه در آن مسيحيان به جاي سخن گفتن به زبانها نبوت نمايند، مهمانان  اي هاگر بيگانگان به جلس 24: 14

تأكيد پولس . گردند مي ز همه ملزمبند و ايا مي ه و درك خواهند نمود و از همه توبيخشود را شنيد مي نآنچه كه بيا
. م نخواهند شدنكنند بر گناه خود ملزند درك شنو مي در اينجا اين است كه تا هنگامي كه شنوندگان آنچه را كه

واضح است كه شنوندگان هيچ  صورت پذيرد، پر اي هرجمن اينكه تشود بدو مي هنگامي كه به زبانها سخن گفته
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گويند و در نتيجه شنوندگان  مي ند به زبان رايج منطقه سخنكن مي و مسلماً كساني كه نبوت. نفعي نخواهند برد
  . تحت تأثير سخنان واقع خواهند شد

روح خدا . ب قرار داده استه او را خطاكند كه گويند مي او حس. شود مي با نبوت خفاياي قلب انسان ظاهر 25: 14
هد كرد و ندا خواهد داد كه في الحقيقته و همچنين به روي در افتاده خدا را عبادت خوا. سازد مي او را ملزمن جا
  .ن اين مردان استا در مياخد
 ايمانان را ملزم بيشوند  نمي اين است كه زبانهايي كه ترجمه 25 – 22دينسان نكتة مد نظر پولس در آياتو ب

  . سازد مي نبوت آنها را ملزم ي كهكنند، در حال نمي
قواعدي را  يي مواجه شده بود، الزم بود روح خداها استفادهها با سوء كليسا در مورد عطاي زبان از آنجايي كه 26: 14

  . كنيم مي اين قاعده را مشاهده 28 – 26در آيات. ر برد اين عطا قرار دهدل كابراي كنتر
دهد كه جلسات  مي به ما نشان 26داد؟ آية  مي شدند چه چيزي روي مي هنگامي كه كليساي اوليه دور هم جمع

توانست آزادانه عطاياي گوناگوني را كه به كليسا عطا  مي روح خدا. شد مي برگزارات و بدون تشريف آزادانهبسيار 
زبان بيگانه شخصي ديگر به  .مثال شخصي سرود بخواند، و ديگري تعليم دهدن به عنوا. كرده بود را به كار گيرد

كه عطا شده  اي هو ديگري آن زبان بيگان. دفته باشارايه دهد كه مستقيماً از خدا يا اي هشفديگري مكا. سخن گويد
كه روح خدا در آن آزاد بود از طريق برادران  »جلسه آزاد« اينپولس به طور تدريجي . است را ترجمه نمايد

 يا را مطرحئده در به كار گيري اين عطاع اولين قااما او با بيان اين موضو. كند مي گوناگون سخن گو ييد را تأييد
اما اينكه صرف احساسي و يا چشمگير بودن چيزي به منزلة اين نيست كه . يز بايد به جهت بنا باشدهمه چ. كند مي
مقصود از بنا . يد بر بناي قوم خدا تأثير گذاردل واقع شود بامت مورد قبوبراي اينكه خد. كليسا جايي ندارددر 

  .رشد روحاني ،همين است
 ،اگر كسي به زباني سخن گويد. از سه نفر به زبانها سخن نگويند ة دوم اين است كه در يك جلسه بيشقائد 27: 14
خود را در زبانهاي بيگانه به هنگامي كه انبوه افراد در يك جلسه برخيزند و مهارت . سه باشند سه يا نهايت دو دو

  .يي نخواهند بردنمايش بگذارند ره به جا
دو دو يا سه سه به زبانها سخن گويند به  اند هافتآموزيم اين است كه كساني كه اجازه ي مي كه يع ديگرموضو

اين امر از ايجاد هم همه و . گويند اين بدان معنا است كه نبايد همه در يك آن سخن. ترتيب اين كار را انجام دهند
  .نظمي در سخن گفتن جلوگيري خواهد كرد بي

. ي خواست به زبان بيگانه سخن گويداگر شخص. كسي ترجمه كند. قائدة چهارم اين است كه بايد مترجمي باشد 
  .جهت ترجمه سخنان او در جمع حاضر باشده ابتدا اطمينان حاصل نمايد كه شخصي ب

توانست بنشيند و در دل خود با اين زبان  مي او. گر مترجمي حاضر نبود، سپس بايد در كليسا خاموش باشدا 28: 14
  .ع سخن گويدبا خود و خدا سخن گويد، اما او اجازه نداشت در جم



- ٨١  - 

 

پيش از هر چيز، از انبياء دو يا سه سخن . قسمت الف مطرح شده است 29قواعد ادارة عطاي نبوت در آيه  29: 14
 بيش از سه نفر نبايد نبوت ميكردند، و مسيحياني كه گوش فرار اي هدر هر جلس. گويند و ديگران تميز دهند

  . قيقتاً گفته الهي است يا اينكه آن شخص نبي دروغين استدادند كه آيات اين نبوت ح مي دادند بايد تشخيص مي
 شكارآرا بر كليسا  كرد و آن مي امي دريافتغكه قبالً هم گفتيم، يك نبي مستقيماً از خدا پي همان گونه 30: 14
را  از اين رو پولس اين قائده. اما ممكن است پس از اين مكاشفه او در ادامه به بشارت افراد بپردازد. ساخت مي

ديگر كه در ميان جماعت است مكشوف گردد،  بيو چيزي به ني در حال سخن گفتن بود ا بيكند كه اگر ن مي مطرح
 همان گونه .آن اول بايد از سخن گفتن باز ايستد تا راه را براي آن كسي كه مكاشفة اخير را يافته است فراهم سازد

ن ادامه دهد، بيشتر گرايش پيدا خواهد كرد تا با قدرت كه گفته شد علت آن است كه هر چيز بيشتر به سخن گفت
با ادامه دادن سخنان همواره اين خطر وجود دارد كه سخنان خدا جاي خود را . خود سخن گويد تا اينكه الهام يابد

  . مكاشفه بر هر چيزي تقدم دارد. به سخنان خود شخص دهد
ي نبايد تمام وقت خود را به خود ا بيهيچ ن. بوت كنندانبياء بايد اين فرصت را يابند كه يك به يك ن 31: 14

همه قادر خواهند بود تعليم يابند و همه ، ين روش كليسا بيشترين منفعت را خواهد بردابا . اختصاص دهد
  . شوند مي نصيحت پذيرفته ترغيب

د كه اين عقيدة ز حدستوان  مي ه به چارچوب متنجوبا ت. اصلي بسيار مهم مطرح شده است 32در آية  32: 14
بر طبق نظر  .بر خود داردي كمتر، كنترل بيشتر دارد را بود كه هر كسي كه روح خدا ن رايجان قرنتيااشتباه در مي

ه دس را دارد به حالت خلسه فرورفته و معتقد بودند كه هر چالق روح پنداشتند كه شخصي كه مي آنها چنين تگاد
دهد، و قادر نيست  مي خوردار است رخوت به او دستكمتر بر ل و هوشعقشخص روح بيشتري داشته باشد از

كه در مقابل ما  اي هكالم خدا با اين آي .سخنان خود، مدت زمان سخن گفتن، و يا بطور كلي اعمال خود را مهار كند
يد بدون مقصود اين است كه او نبا .باشند مي ارواح انبياء مطيع انبياء. كند مي رد را اي هاست كامالً چنين عقيد

توانسته خود را مهار كند از تعاليم اين  نمي تواند به بهانة كه مين او. رضايت خود يا بر خالف ارادة خود كاري كند
  .او خود بايد تعيين كند كه كي و چقدر سخن گويد. باب سر باز زند

صحنة بي نظمي و هياهو  اي هاگر جلس ،به بياني ديگر. زيرا كه او خداي تشويش نيست بلكه خداي سالمتي 33: 14
  ! روح خدا تحت كنترل نيست از اطمينان حاصل نماييد كهد يتوان مي باشد، سپس

نسخ  از اينكه پس گذاري عهد جديد قرنها نقطه ختي آيات و دانند، تقسيم بندي مي كه همه همان گونه 34: 14
 34عملكرد كليسا در آية  با مفهوم بيشتر بسيار 33ت آية ين عبارآخر. نگارش در آمدند به آن اضافه شدنداوليه به 

ي ها برخي از اناجيل يوناني و ترجمه( هم خواني دارد، تا اينكه خود حقيقتي دربارة حضور مطلق خدا با شد
چنين ترجمه  American Standard Version ترجمه ،ن مثالبه عنوا .)اند هانگليسي اين نقطه گذاري را رعايت كرد

زيرا كه ايشان را حرف زدن جايز : هاي مقدسان، زنان در كليسا خاموش باشندكليسا ر همةچنانكه د«: كرده است
دهد فقط در  مي تعاليمي كه پولس به مقدسين در قرنتس ».گويد مي باشند، چنانكه تورات نيز نيست؛ بلكه مطيع

شهادت يك پارچه . ده شده استاينها همان تعاليمي هستند كه به همة كليساهاي مقدسان دا .مورد آنها كاربرد ندارد
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كنند، اما اجازه ندارند كه در كليساها خدمات  مي زنان خدمات ارزشمندي ايفا ي كهعهد جديد اين است كه در حال
اما اجازه ندارند كه در جماعت با . اند هنه و پرورش فرزندان گماشته شدنها به كار بسيار مهم خاآ. علني داشته باشند

  .آنها بايد در اطاعت از مرد بسر برند. دصداي بلند سخن گوين
اين موضو ع به وضوع در . اشاره دارد به اطاعت زن از مرد گويد مي عبارت چنانكه تورات نيز نيا ما متعقديم كه

 16: 3 به عنوان مثال پيدايش. شريعت تعليم داده شده است، كه ظاهراً در اينجا مقصود پنج كتاب موسي است
   »و به شوهرت خواهد بود و او بر توحكمراني خواهد كرداشتياق ت« :گويد مي

يكديگر در حين مراسم  زنان با غالباً گفته شده است كه مقصود پولس در اينجا هم همه و زيرلب سخن گفتن
در ه است ترجمه شد (laleou) كه در اينجا حرف زدن اي هژوا .، چنين تفسيري اساس و مبنا ندارداين حالبا . است
در  1: 1ن اين باب و در عبرانيا 21همين واژه در آية . را ندارد (Koineu) نه كردن و هم همفهو م گپ زدم نييونا

  . و آن به معناي سخن گفتن مقتدرانه است .مورد خدا به كار برده شده است
بياموزند، بايد  خواهند چيزي مي اما اگر. در حقيقت زنان اجازه ندارند در كليسا به طور علني سئوالي بپرسند 35: 14

 آنها .عيت قبلي، سئوال بپرسندوممكن است برخي از زنان براي طفره رفتن از ممن. در خانه از شوهران خود بپرسند
  .بندد مي از اين رو اين آيه راه را بر هرگونه گريز و اعتراض. توانند از ديگران بپرسند مي

به صورت جزئي به تمام  مقدس كتابپاسخ اين است كه اگر سئوال شود كه زنان مجرد و يا بيوه زنان چه كنند، 
تواند از پدرش، برادرش، و يا از  مي اگر زني شوهر ندارد،. دهد مي پردازد، بلكه فقط اصول كلي را ارايه نمي موارد

يد به قائدة كلي كه با »سندراز مردان خانه بپ«توان اين آيه را چنين ترجمه كرد،  مي در حقيقت. بزرگان كليسا بپرسد
  .خاطر سپرد اين است كه زنان را در كليسا حرف زدن قبيح است

او براي مقابله با هرگونه . دانست كه تعليم او در اينجا با مخالفت مواجه خواهد شد مي گويا پولس رسول 36: 14
رسيد؟ به بياني ي آيا كالم خدا از شما صادر شد يا به شما به تنهاي: پرسد مي 36يز در آيه ام هاستاللي به طور كناي

پرسد آيا آنها به  مي دانند، پولس نيز از آنها مي كردند كه در مورد اين مسايل بيش از پولس مي ن ادعاديگر، اگر قرنتيا
رسد كه آنها  مي ، به نظراند هكرد عنوان يك كليسا كالم خدا را خلق كردند، يا آنها تنها آنها كالم خدا را دريافت

اما حقيقت اين است كه هيچ كليسايي منشاء كالم خدا  .دانستند مي ي براي حل اين مسايلخود را منبع قدرت رسم
  .نبوده است و هيچ كليسايي در اين موضو ع حق انحصاري ندارد

كند كه آنچه گفته است نه تفاسير وعقايد  مي پولس در چارچوب تمام تعاليم قبلي در اين آيه تأكييد 37: 14
روحاني  ن كه حقيقتاًخود را نبي خداوند پندارد و يا آهر كسي كه خداوند هستند، و شخصي، بلكه همه احكا م 

ورزند برخي از  مي اصرار في براي كساني است كهپاسخي كا يه خوداين آ. است اقرارخواهد كرد كه چنين است
ين موضوعات ا، رفته از تعصب خود پو لس بوده استگتعاليم پولس، مخصوصاً تعاليم مربوط به زنان، نشاَت 

  .ديدگاه شخصي پولس نيستند، بلكه احكام خداوند هستند
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گويد كه اگر كسي جاهل است جاهل  مي مسلماً برخي اين تعا ليم را نخواهند پذيرفت، و از اين رو پولس 38: 14
ندارد جز ود ، ديگر راهي براي او وجدعت نكنرا نپذيرد و از آنها اطا ها اگر كسي الهامي بودن اين نوشته. باشد

  .نداينكه در جهل خود باقي بما
گويد  مي د اكنون به برادرانيپولس براي اينكه تعاليم قبلي خود در مورد به كارگرفتن عطايا را خالصه نما 39: 14

 –يه بيانگر اهميت نسبي اين دو عطا است اين آ. كند مي نبوت را به غيرت بطلبند، اما از تكلم نمودن به زبانها منع
از زبانها بود زيرا با  تر بسيار ارزشمندت نبو .ديگري را منع نكنند ي كهدر حا ل ،ا يد يكي را به غيرت بطلبندنها بآ

ن ترجمه هيچ نفعي جز سخن گفت با خدا و زبانها بدو. شدند مي ملزم شده و مقد سين بنان ت كردن گنا هكارانبو
  .ي كه توسط خدا به وي عطا شده استنبا، زود و نما يش مهارت شخص در يك زبان بيگانه نداردخ

جاي گرفتن اين موضو ع در  .باشد مآخرين توصيه پولس اين است كه همه چيز بايد به شايستگي و انتظا 40: 14
 كردند كه به زبانها سخن مي سالها سپري شده بود و كساني كه ادعا. اين باب از اهميت بسياري برخوردار بود

بلكه، بسياري از جلسات آنها صحنة احساسات مهار . كردند نمي لسات توجهيجه به نظم در گويند هيچگا مي
  .ناپذير و اعتشاش و هم همه بود

  : سازد مي ي محلي مطرحپس به طور خالصه بايد گفت كه پولس تعاليم زير را براي كار برد عطاي زبانها در كليسا
  .)29آيه ( منع نماييم نها راد استفاده از زبايما نبا – 1
  .)28 ،ج 27ت آيا( گويد بايد مترجمي باشد مي اگر شخصي به زبانها سخن – 2
  .)الف 27 آيه( نبايد بيش از سه نفر به زبانها سخن گويند اي هدر هر جلس – 3
  .)ب 27 آيه( نها بايد به ترتيب سخن گويندآ – 4
  .)ب 26 آيه( بايد بناكننده باشد نديگو مي نچهآ – 5
  .)34 آيه( شندزنان بايد خاموش با – 6
  .هر چيز بايد به شايستگي و انتظام باشد – 7

  .نيز بايد به كار گرفته شوند اينها همه تعاليم پايدار هستند كه در كليساي امروز ما
  

  )15 باب( قيامتن گاپاسخ پولس به انكار كنند .4
يافته بودند كه قيامت جسم را برخي از معلمان به كليساي قرنتس راه . اين يك باب استثنايي دربارة قيا مت است

اين باور بودند كه ما پس از كردند، بلكه احتماالً بر  نمي آنها حقيقت حيات پس از مرگ را انكار. كردند مي انكار
اسخ تاريخي خود را به انكار كنندگان پو لس در اينجا پ. روح خواهيم بود و جسم واقعي نخواهيم داشتمرگ تنها 

  .كند مي قيامت ارايه
  

   )34 -1: 15( اطمينان از قيامت )الف
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پذيرفته، و در آن  نهاه آ، اخباري ككند مي پولس اخبارخوش را كه به آنها بشارت داده بود به آنها ياد آوري 1،2: 15
ن اين هما. دآور شودنها يابه آ نيبحرااين لحظة بود ليم جديد نبود، بلكه الزم ن يك تعاين براي مسيحيا. ددنقايم بو

افزايد كه به شرطي كه آن كالمي  مي پولس اين عبارت راسپس  .دفته بودنود كه قرنتيان توسط آن نجات ياي بانجيل
د، و اگر نه فته بودنات يآنها با انجيل قيام نجا. بث ايمان آورديدع را كه به شما بشارت دادم، محكم نگاه داريد واالّ

 ر اين عبارت دال بر ترديد در نجاتواژة اگر د. نجات بخشد بتواند آنها را شد كه نمي ممسلماً چيزي همچون قيا
 نهابلكه پولس در اينجا تنها به آ. نها با نگاه داشتن روزه نجات يافته بودندآ دهد كه مي نها نيست، و نه آن تعليمآ

ني يگر، كسابه عبارتي د. ديدند نمي ويد كه اگر چيزي همچون قيامت نبود، آنگاه ديگرآنها هرگز روي نجات راگ مي
در نظر پولس قيامت بسيار . ني بر حقيقت انجيل يورش برده بودنددند به طور علكر مي قيامت جسم را انكاركه 

خواند تا انجيلي كه  مي فرا ن رااز اين رو اين آيه قرنتيا. ود نداشتن مسيحيتي وجآ بدون. مهم و اساسي بود
  .كه دست خوش تهاجم مخالفان شده بودپذيرفته بودند را محكم نگاه دارند، همان انجيلي 

اولين تعليم مهم اين پيغام اين بود . پولس پيامي كه خود توسط مكاشفة الهي يافته بود را به قرنتيان سپرده بود 3: 15
او به خاطر . ي است بر ماهيت نيابتي مرگ مسيحيداين موضوع تأك. ما مردن كه مسيح برحسب كتب در راه گناها

ن واقعه بر اي. او مرد تا بهاي گناهان ما را بپردازد. ؛ بلكه او در راه گناهان ما مرد ه شهيد شدد و نن خود نمرگناها
د جديد به ، زيرا كه هنوز عهمقصود از كتب در اينجا مكتوبات عهدعتيق است. حسب كتب عهد عتيق پيوست
ن قوم خود براي گناهايد ه مسيح باك اند هآيا واقعاً كتب عهد عتيق پيشگويي كرد. شكلي مكتوب ثبت نشده بود

  . شود مي يلي كافي براي اين موضوع محسوب، دل6، 5، آيات53اشعيا ! است »آ ري«پاسخ قطعا ً  رد ؟بمي
پولس بر شهادت كتب يد كتأ. ده بوديي شپيشگو 10 ،9: 16م او در مزمور و قيا 9: 53 فين مسيح در اشعيادت 4: 15

 م خداكال«: ن سرو كار دارندايمانماتي كه با بايد همواره محلي باشد بر موضوعار اين ام. الب توجه استجبسيار 
  »گويد؟ مي چه
وند ابتدا بر خدا. ، فهرست كساني كه مسيح قيام كرده را به چشم خود ديدند پيش رو داريم7 – 5ت در آيا 5: 15
سه بار  ني كهبي ايما ن شاگردهما. ي كه اين موضو ع بسيار رقت انگيز استبه راست. دهر شظا )پطرس( اكيف

حقيقتاً كه . يابد كه خود شخصاً خداوند قيام كرده را ببيند مي خداوند را انكار نمود به طرز زيبايي اين افتخار را
درحقيقت دوازده شاگرد . سپس خداوند بردوازده شاگرد ظاهر شد! ظيم استوند عيسي مسيح چقدر اعفيض خدا

نبودند، اما عبارت آن دوازده اشاره به حلقة شاگردان دارد، گرچه اين حلقه در يك در اين زمان در كنار يكديگر 
به ثبت جيل ي مسيح كه در اناها ر شدنم ظاهبايد اظهار داشت كه دراين فهرست تما. برهة زماني خاص كامل نبود

بيند در اينجا  مي روح خدا آن دسته از ظهورهاي مسيح قيام كرده را كه مناسب. خورد نمي رسيده است به چشم
  .برگزيده است

زماني كه پولس اين  .غالباً بر اين باورند كه ظاهر شدن خداوند بر بيش از پانصد برادر درجليل رخ داده است 6: 15
به بياني ديگر، با اين . زنده بودند، اگرچه برخي نزد خداوند رفته بودند نوشت، غالب اين برادران مي رساله را
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توانستند  مي برد، زيرا كه شاهدان هنوز زنده بودند و نمي حت كالم پولس را زير سئوالاوصاف ديگر كسي ص
  . شهادت دهند

 اما به هيچ وجه. استتني عيسي گرچه بسياري از مفسران بر اين باورند كه يعقوب در اينجا همان برادر نا 7: 15
ن گويد كه خداوند به تمام رسوال مي ما نيز به 7آية . توان مشخص كرد كه كدام يعقوب مد نظر پولس است نمي

  .ظاهر شد
در راه دمشق رخ داد، قعه اين وا. گويد مي سپس پولس از آشنايي نزديك خود با مسيح قيام كرده سخن 8: 15

تو لد  ،سقط شد همقصود از طفل . آسمان ديد و مسيح جالل يافته را روبرو مالقات نمودمي كه نوري عظيم از هنگا
از ديگر رسوالن تر نظر زماني پولس خود را كوچككند كه از  مي را چنين تفسير آيهاين  واين. مو قع است بي

 ي كهرزنش خود به خاطر جفا ياين واژة را براي ساو . ه تو لد پيش از موعد مقرر رخ داده استيي كبرميشمرد، گو
  .برد مي رسا ند به كار مي ر كليساشته بدر گذ

كند  مي دن بر افتخاري كه نصيب او شده و نجات دهنده را رو برو ديده است، احساسپولس رسول با انديشي 9: 15
د وندانه خوعلي رقم همه اينها چگرسانيد و مي وند جفانه بركليساي خداورد كه چگوآ مي او به ياد. كه لياقت ندارد

داند كه رسول  نمي وخود را اليق نامد مي ن رسوالنيود را كمترخد وافت مي كه خااز اين رو او ب. دل خواناو را رسو
  .خوانده شود

كند كه آنچه كه اكنون است، به فيض خدا هست، و در حقيقت او اين فيض را  مي او بالفاصله اعتراف 10: 15
فراوان مسيح را خدمت نمود، همان بلكه فيض او را به طرز عميقي ملزم ساخت، و او با شور و شوق . نپذيرفت

 ن رو به معناي واقعي كلمه اين پولس نبود، بلكه فيض خدا با او بود و در او كاراياز . كسي كه او را نجات داد
  .كرد مي
دارد كه مهم نيست كه كداميك از رسوالن بشارت دادند  مي پيوند و اظهار مي اكنون پولس به ديگر رسوالن 11: 15

  .دادند با هم متحد بودند مي قيام مسيح چرا كه همة آنها در شهادتي كه به انجيل و به طور خاص
در وهلة اول اين موضو ع به منزلة آن . كند مي اقب انكار قيامت جسم را بيانوپولس ع 19–12در آيا ت 12: 15

كردند كه چيزي به نام  مي برخي ادعا. منطق پولس در اينجا بسيار محرز است. است كه مسيح خود قيام نكرده است
اي قرنتيان . اگر چنين است پس مسيح نيز قيام نكرده است. يد درست استگو مي لسپو. قيامت جسم وجود ندارد

. بت كنيد كه آن رخ داد ه استيد ثاشما براي اثبات يك حقيقت با. كنيد؟ مسلماً خير مي آيا اين موضو ع را تصديق
  .برخاستن دگانهد كه مسيح خود از مر مي را بر اين حقيقت بنياد پولس نيز براي اثبات قيامت جسم، ادعاي خود

رنتيان يي قچنين نتيجه گير. برنخاسته است مسيح نيز ، پس پر واضع است كهاما اگر مردگان را قيامت نيست 13: 15
  .برد مي فرو اندوه س وأرا در ي

بود؟ در وهلة اول  چرا باطل ،ست پس وعظ رسوالن باطل بود، يا اينكه اصالتي ندا شتنخااگر مسيح بر 14: 15
اگر او در آن زمان قيام نكرد پس . داوند عيسي وعده داده بود در روز سوم از مردگان قيام خواهد كردخن اينكه چو

دوم اينكه بدون قيام مسيح . به او اعتماد كرد شد نمي در هر صورت. بايد شياد بود و يا اينكه مسيح دروغين بود
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ود، پس ديگر مرگ او هيچ برتري نسبت به مرگ اگر خدا وند عيسي از مردگان بر نخاسته ب. نجات امكان پذير نبود
او از مردگان بر اين حقيقت صحه گذاشت كه او با عمل نجات بخش مسيح ن اما خدا با برخيزانيد. ديگران نداشت

  .كامالً رضايت حاصل نمود
طل باشد هيچ اعتماد به پيغامي كه دروغين و با. پر واضح است كه اگر پيغام رسوالن خطا بود، ايمان نيز باطل بود

  .ارزشي ندارد
دادند؛ در حقيقت چنين پيغامي به منزلة شهادت دادن بر عليه  مي أله تنها اين نبود كه رسوالن پيغام جعليمس 15: 15

كرد، پس رسوالن  نمي اگر خدا اين كار را .نها دربارة خدا شهادت دادند كه مسيح را از مردگان برخيزانيدآ .خدا بود
  . و دندبر او شهود كذبه ب

از سويي ديگر اگر قيامت يك . اگر قيامت كامالً امكام پذير نبود، پس استثنايي در آن وجود نخواهد داشت 16: 15
  .توان آن را غير ممكن تلقي كرد نمي بار رخ داده است، به عنوان مثال قيام مسيح، پس ديگر

از اين . شد نمي و گناهانشان نيز بخشيده. بود قدرت باطل و فاقد هر گاه مسيح برنخاست، ايمان ايمانداران 17: 15
  .نپذيرفتن قيامت به منزلة نپذيرفتن ارزش كار مسيح است رو
اگر ميسح . كامالً نااميد كننده خواهد بود اند ههمچنين وضعيت كساني كه با ايمان به مسيح در گذاشت 18: 15

 هيچگاه در عهد جديد. اشاره دارد ايمانداران بدنهايبه  اند هخوابيد عبارت. ارزش بود بيبرنخاست، پس ايمان آنها 
 گفته ي كهشود، در حال مي رگ به مسيح ملحقمهنگام ايماندار به  جان .به كار نرفته است خوابيدن براي جان واژة
  .خوابد مي بدن در قبر شود مي

 وجود بودييا نااي انهدام اين واژه هيچگاه به معن. دهيم ي ارايهحتوضي واژة هالك شدند همچنين بايد در مورد
مسأله برسر نبودن وجود نيست، بلكه عدم  ،سازد مي خاطرنشان واين گونه كه نهما. ه كار نرفته استب )نانسا(

   .است در اينجا مقصود خرابي با توجه به خلقت انسان سالمت
 باري به خود مصيبت يتضعو اند هاگر مسيح برنخاسته بود، زندگي ايمانداران زنده همچون كساني كه مرد 19: 15
، ها بدون ترديد پولس در اينجا به غم. شدند مي تر آنها از جميع مردم بدبخت. خوردند مي آنها نيز فريب. گرفت مي

آن هم  ها به راستي كه تن دادن به اين سختي. انديشد مي شد مي ، تجربيات و جفاهايي كه بر مسيحيان عارضها رنج
  .رقت بار خواهد بود به خاطر هدفي دروغين بسيار

. شود مي كند از اين تنش كاسته مي هنگامي كه پولس پيروزمندانه قيام مسيح و پيامدهاي مبارك آن را اعالن 20: 15
ميان قيامت مردگان و قيامت  مقدس كتابدر  .ليكن با لفعل مسيح از مردگان برخاسته و نوبر خوابيدگان شده است

اني ديگر، پولس به طور كلي يبه ب. گويد مي مردگان سخن آية قبلي از قيامت. داز ميان مردگان تفاوتي وجود دار
اين بدان معنا است كه هنگامي . اما مسيح از ميان مردگان برخاست. كند كه مردگان برخواهند خاست مي استدالل

يامت از مردگان هر قيامي، ق. بدين سان قيام او يك قيام محدود بود. كه او برخاست، تمام مردگان برنخاستند
  . شود مي شود، اما تنها قيام مسيح و ايمانداران قيامت از ميان مردگان محسوب مي محسوب
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خدا،  .گناه او مرگ بر همة انسانها مستولي گشت با. آن انسان، آدم بود. انسان به حهان آمد موت توسط 21: 15
و براي ايمانداران بركاتي به همراه  جبران نمايد پسرش را بصورت انسان به اين جهان فرستاد تا عمل انسان اول را

  .از اين رو به انسان عيسي مسيح نيز قيامت مردگان شد. خورد نمي بياورد كه هرگز در آدم چنين بركاتي به چشم
. نسانها عمل كردندابراي ديگر  منزلة آن است كه آنها اين به. آدم و مسيح همچون طاليه دار دونسل هستند 22: 15

از اين آيه تعليم نجات جهاني . در مسيح نيز همه زنده خواهند گشت. ميرند مي هستند كساني كه از نسل آدم تمام
شود، و اينكه  مي كه همان كسي كه در آدم مرده است در مسيح زنده چنين استدالل شده است. برداشت شده است

تمام كساني . كليدي در آدم و مسيح هستند عبارات. اما مقصود آيه چنين نيست. سرانجام همه نجات خواهند يافت
تمام كساني كه در مسيح هستند زنده خواهند گشت، يعني اينكه تنها ايمانداران در . ميرند مي دم هستندآكه در 

همة كساني كه زنده  23آية  .و تا به ابد با او ساكن خواهند شدخيزند  مي خداوند عيسي مسيح از مردگان بر
 اين افراد دشمنان مسيح را شامل. هستندخواند كه در وقت آمدن مسيح از آن او  مي يخواهند گشت را كسان

باره گفته است اين  اينهما نگونه كه شخصي در ،)25 آيه( شود، چرا كه آنها زير پايهاي او نهاده خواهند شد نمي
  .له با نام آسمان بيگانه استمسئ
او . ود مسيح استمت خدا قياابت. يك هستند را پيش رو داريمكه در قيامت اول شر اي هبقه يا طسپس گرو 23: 15

گويند كه پيش از برداشت محصول  مي دة محصول راي رسيها ي از دانهر مقداربون. ده شده استبر خوانون در اينجا
نا اين عبارت لزوماً بدين مع. دهد كه در آينده رخ مي نچهستند بر آمدي هدرآ آنها ضمانت يا پيش. شوند مي چيده

قبيل داريم، و نيز اليعازر، پسر اين  يي را ازها نمونه ما در عهد عتيق .نيست كه مسيح اولين كسي بود كه برخاست
فاوت داشت، چرا كه آنها برخاستند و باري همة اينها ت ام مسيح باما قيا. يروس در عهدجديدئبيوه زن و دختر يا

 نياو با بد. زندگي ابدي زيست كند ت يكتا در قو ستخااو بر. ديگر مردند، اما مسيح برخاست و ديگر نمرد
  .برخاست فتهيال جال

اين گروه شامل كساني . اند هوصيف شدشند تبا مي طبقة دوم در قيامت اول آناني كه در وقت آمدن او از آن مسيح
ة مصيبت عظيم دورني كه در ست و نيز آن دسته از ايماندارااهند خاخواست كه به هنگام ربوده شدن ايمانداران بر

كه در بازگشت  همان گونه. گردد برخواهند خاست مي خواهند مرد و در پايان اين دوره، هنگامي كه مسيح باز
 اند هني كه مردم كسامت اول شامل تماقيا. مسيح مراحلي وجود دارد، در قيامت مقدسين او نيز مراحلي وجود دارد

  .اند هكه با ايمان به مسيح مرد .شود مي شود، بلكه تنها كساني را شامل نمي
زمايشها سر آ ، و يا اينكه دراند هدهند كه تنها آن دسته از مسيحياني كه به مسيح وفادار بود مي خي چنين تعليمبر

تمام كساني كه از . كند مي م خدا به وضو ح اين موضوع را نقصدر اين زمان برخواهند خاست، اما كال اند هبلند بود
  .ه هنگام آمدن او برخواهند خاستآن مسيح هستند ب

در پايان سلطنت هزار سالة عيسي، . به انتهاي قيامت اشاره دارد »نتها استا نبعد از آ«يم كه عبارت ا معتقدم 24: 15
تمام كساني كه . گناهكاران به وقو ع خواهد پيوست متهنگامي كه او برتمام دشمنان خود غلبه كند، قيا

  .ندشت خود مطلع شوبرابر تخت سفيد بزرگ داوري خواهند ايستاد تا از سرنودر  اند هني مردايما بيدر
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. واهد سپردت را به خدا و پدر خخداوند عيسي ملكو ،)10 – 7: 20مكا( پس از سلطنت هزا رساله و نابودي شيطان
عيسي در مقام تا بدين لحظه خداوند .در آن هنگام او تمام رياست و تمام قدرت و قوت را نا بود خواهد گردانيد

پس از پايان سلطنت هزار ساله، نقشة خدا براي . كرد مي كرد و همچون ميانجي خدا خدمت مي پسر انسان سلطنت
هرگونه مخالفتي مغلوب خواهد شد و تمام دشمنان نابود خواهند . ا در خواهد آمدمل به اجرزمين به طور كا

سلطنت او درمقام پسر . ابدي در آسمان خواهد انجاميدسپس سلطنت مسيح در مقام پسر انسان به ملكوت  .گرديد
  .خدا تا به ابد اتمام خواهد يافت

ت لمسيح تاهنگامي كه آثار عصيان و عدا ، سلطنتديگر به عبارتي ،ورزد مي يدكگفته شد تأ نچهبر آ 25آية  25: 15
  .يافت خواهد وماتد نرفته است از بين

ح، انسانها خواهند مرد، به طور خاص كساني كه آشكارا برعليه حتي در طول سلطنت هزار سالة مسي 26: 15
به درياچة آتش افكنده  (Hades) وهاويهداوري تخت سفيد بزرگ، موت  اما به هنگام. ورزند مي خداوند عصيان

   .خواهند شد
زير پايهاي  مسلماً خدا خود. پايهاي خداوند عيسي انداخته شود رخدا فرمان داده است كه همه چيز در زي 27: 15

توانيم  مي ما. نسبتاً دشوار است، چرا كه مرجع ضمير وي نامشخص است 27رك آيه د .عيسي قرار نگرفته است
گويد، همه چيز  مي اما هنگامي كه خدا. زيرا خدا همه چيز را در زير پايهاي مسيح نهاده است«: چنين تعبيير نماييم

او كه همه چيز را زير پايهاي مسيح نهاده . شود نمي آن شامل خدا مسيح قرار داده شده، مبرهن است كه زير پايها
  ».است

  .به ابد در اطاعت پدر خواهد ماند پس از اينكه همه چيز در اطاعت پسر در آيند، او خود تا حتي 28: 15
نهاده  دستان او درتمام قدرت و قوت . ه استداو اهداف خود قرار د ها خدا مسيح را حاكم و ناظر بر تمام نقشه

او همه چيز را . ردد ككه او حاكميتي كه به او سپرده شده است را واگذار خواهخواهد رسيد  ني فرازما. شده است
نقص به خدا  بيدر وضعيتي كامل و  خلقت. سپرد پدر خواهد به آورده است، او ملكوت را دوباره به اطاعت در

جايگاه اطاعتي كه در تجسم به خود گرفته رسانيده است، را به انجام  احيا او كه كار نجات و. سپرده خواهد شد
اگر او پس از اين كه نقشه و اهداف خدا را به انجام رسانيد انسانيت خود را رها كند، . بود را حفظ خواهد كرد

  .)منتخب( كند از بين خواهد رفت مي ديگران آن حلقة ارتباطي كه خدا وانسان را به هم نزديك
در مورد مفهوم آن تفسيرهاي . باشد مقدس كتابين آيات در كل تر يكي از دشوارترين و مبهمشايد  29آية 29: 15

به عنوان مثال، برخي معتقد بودند كه ايمانداران زنده بايد براي آن دسته از ايمانداراني كه . بسياري ارايه شده است
ديگران بر اين باورند كه تعميد براي . استبيگانه  مقدس كتابچنين مفهومي با . تعميد يابند اند هبدون تعميد مرد

چوب متن رنيز با چاشايد مقصود اين باشد، اما اين مفهوم . مردگان بدين معنا است كه ما خود را مرده انگاريم
  . ناسازگار است

نگاشت، كساني كه  مي زما ني كه پولس اين رساله را :متن سازگار باشد اين است چارچوب بهترين تفسيري كه با
اين جفا به طور خاص به هنگام تعميد آنها . جفاي سختي روبرو بودند كردند با مي ه طور علني ايمان خود را ابرازب
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به مسيح را به طور علني به هنگام تعميد در  داد كه كساني كه ايمان خود مي غالباً اين جفا هنگامي رخ. شديدتر بود
شد كه ديگران از نجات يافتن و  مي ن موضوع باعثياما آيا ا .شدند مي كردند و پس از اندكي شهيد مي آب اعالن

رسيد كه كه همواره كساني بودند كه جايگزين كساني كه شهيد شده  مي به نظر. تعميد يافتن باز ايستند؟ هرگز
ه د، يا بيافتن مي تعميدن شدند، به شكلي واقعي براي مردگا مي آنها به محض اينكه وارد آب تعميد. بودند، شوند

جسورانه كه به خاطر شهادت  از اين رو مقصود از مردگان در اينجا اشخاصي است .يگرا ند) Huperني يونا( جاي
قيامت از مردگان وجود ندارد پس  مبه نا پس استدالل پولس در اينجا اين است كه اگر چيزي. اند هبراي مسيح مرد

ي نظامي است ها اين امر همچون اعزام گروه .د بگيريمتعمي اند هاحمقانه است كه براي پركردن جاي كساني كه مرد
مردگان مطلقاً  هرگاه. كننده نوميد وضعيت مانند جنگيدن در يك. جنگند مي تا جايگزين لشكري شوند كه به عبث

  گيرند؟  مي خيزند، پس چرا براي ايشان تعميد ميبرن
او در  ي كهاز آنجاي. ض خطر بودرماً در معدائ لس رسولاندازيم؟ پو مي و ما نيز هر ساعت خود را به خطر 30: 15

ستاندن  براي دشمنان او همواره. خاستند مي رفت با او به عداوت بر مي بشارت نام مسيح بسيار جسور بود، هرجاكه
توانست ديگر بر مسيح شهادت ندهد و با اين كار جان خود را  مي او. چيدند مي توطئه جان او به طور مخفيانه

كرد كه ايمان خود را ترك  مي در حقيقت چيزي به نام قيامت از مردگان وجود نداشت پس عقل حكم. نجات دهد
  .كند
اين آيه . مردني است به آن فخري دربارة شما كه مرا در خداوند ما عيسي مسيح است قسم، كه هر روزه مرا 31: 15
 اطمينان. شما كه فرزندانم در مسيح عيسي هستيدكه مرا در فخر كردن به  همان گونه«: توان چنين تعبيير نمو د مي را

   ».كند مي است، هر روزه مرگ زندگي مرا تهديد
عقيدة ما اين نيست كه . آورد مي اكنون پولس جفاي سختي كه در افسس بر او عارض شده بود را به ياد 32: 15

جا افراد شرور را به وحوش تشبيه پولس در ميدان شهر در مقابل حيوانات وحشي انداخته شده است، بلكه او در اين
شد در مقابل حيوانات  مي رومي محسوب توانستند پولس را كه يك شهروند نمي در حقيقت آنها. كرده است

استدالل پولس در اينجا واضح است كه  اين حالبا . كند مي اشاره اي هدانيم كه او به چه واقع مي ما. وحشي بياندازند
در . نداشت پس احمقانه بود كه خود را در معرض اين جنگ خطرناك قرار دهداگر قيامت از مردگان وجود 

 خيزند، بخوريم و بياشاميم چون فردا ميدگان برنراگر م«آن بود كه اين فلسفه را قبول كند  تر حقيقت عاقالنه
  » !ميريم مي

اما  .كه مسيحي باقي بماننددهند  مي گويند اگر زندگي فقط همين بود، پس ترجيح مي م كه مسيحياناي هگاهي شنيد
اگر قيامي وجود نداشت، بهتر آن بود كه بيشترين بهره را از اين زندگي . مخالف است اي هپولس با چنين عقيد

و اين زندگي تنها بهشتي است كه به دنبال آن خواهيم  .كرديم مي ما براي خوراك، پوشاك و آسايش زندگي. ببريم
زود  آسايش و رفاه فرص دهيم كه زندگي خود را نمي ست، ديگر به خود جسارتقيامتي ه اما از آنجايي كه. بود

  .»حال«كنيم نه  زندگي »آينده« گذر كنيم، ما بايد براي
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پولس در . سازد مي معاشرت بد، اخالق حسنه را فاسد. خورند مي قرنتيان نبايد در مورد اين موضو ع فريب 33: 15
دانستند كه  مي قرنتيان بايد. كند، چرا كه آنها منكرقيامت بودند مي آمده بودند اشارهاينجا به انبياء كذبه كه به قرنتس 

مان تعليم گ بي. شرير يا تعاليم شريرانه معاشرت داشته باشند اما خود فاسد نشوند. محال است شخص با افراد
  .انجامد نمي تعليم غلط هيچگاه به تقدس. گذارد مي شيطاني بر زندگي فرد تأثير

. خوردند مي شريرانه فريب تعاليم آنها نبايد با اين. كردند نمي قرنتيان بايد براي عدالت بيدار بوده و گناه 34: 15
شده است كه هنوز مردان و زناني  تفسير چنين اين آيه. گويم مي براي انفعال شما. بعضي معرفت خدا را ندارند

، اين حالبا . شرم كنند اند هايد از اينكه دنيا را بشارت ندادو مسيحيان ب اند ههستند كه هرگز پيام انجيل را نشنيد
فهوم اوليه عبارت اين است كه در وريم كه مممكن است اين تفسير صحيح باشد، اما ما بر اين با ي كهدرحال

، حقيقي نبودند، بلكه گرگي در لباس برهن نها ايمانداراآ .جماعت قرنتس مرداني بودند كه معرفت خدا را نداشتند
در دادند تا  مي زهبراي قرنتيان شرم بود كه به اين افراد اجا. معلمين كذبه كه در عدم معرفت فرو رفته بودند

آنها كه اجازه داده بودند تا اين افراد شرير به مد اين سهل انگاري پيا. يرانه را ارايه دهندليم شرنها اين تعاآ جماعت
راه را براي ورود انوا ع اشتباهات ن عت را تنزل داده بود، و بدينساجماعت راه يابند اين بود كه جو اخالقي جما

  .دندباز كرده بو
  

   )57 – 35: 15( علت اعتراض به قيامت )ب

او دو سئوالي را كه . دهد مي در مورد شكل قيامت جزئيا تي را ارايه 49 – 35پولس در ادامه در آيات 35: 15
ئوال اول اين س. نمايد مي گيرد را مطرح مي بردند شكل مي ير سئوالمت جسم را زني كه قياگمان در ذهن كسا بي

  »؟آيند مي و به كدام بدن«: و سئوال دوم »خيزند؟ مي مردگان چگونه بر«: است كه
. مت به كار رفته شده استت قيايك مثال عام از طبيعت براي اثبا. شود مي يافت 36پاسخ سئوال اول درآية 36: 15

ت كه حيايشيدن به رازاند هبه راستي ك. ز اينكه تبديل به گياه شود در زمين كاشته شود و بميرديك دانه بايد پيش ا
توانيم دانه را در زير ميكروسكوپ تجزيه و تحليل  مي ما. نة كوچكي نهفته است بسيار شگفت انگيز استدادرهر 

نچه كه ميدانيم اين است كه دانه آ. كنيم، اما راز اصل حيات همواره همچون رازي مبهم به قوت خود باقي است
  .آيد مي حيات به عمل ،گيرد و از همان نقطة بعيد ازمرگ مي زير خاك قرار

كارد، آن گياهي كه  اي مي هدهد كه هنگامي كه دان مي پولس شرح. سپس به سئوال دوم پا سخ داده شده است 37: 15
از اين موضو ع چه  .ي ديگرها خواه ازگندم و يا دانه ،ا نيعر اي هكاري، بلكه فقط دان نمي آيد را مي سرانجام به عمل

، ميان اين دو يك اين حالير، گياه همچون دانه نيست؛ با ؟ خن گرفت؟ آيا گياه همچون دانه استتوا اي مي هنتيج
  . ارتباط حياتي وجود دارد

در قيامت نيز وضع به . ردگي مي خود را از دانه، گياه خصوصيات همچنين. بدون دانه گياهي وجود نخواهد داشت
  .همين منوال است
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عف از آن زدوده شده و فساد هي و ضشود، اما فساد، تبا مي بدن قيام كرده از همان نو ع و جنسي است كه كاشته
شود و به شكلي ديگر  مي اين همان بدن است، اما به شكلي كاشته. ناپذير، نيرومند، پرجالل و روحاني گشته است

  .)خبمنت( خيزد مي بر
تمام . دهد، و هر دانه نوع خاصي از گياه را ميروياند مي كه كاشته شده است جسمي اي هخدا برطبق دان 38: 15

  .شود مي فتشود يا مي كه كاشته اي هخود دان كند تا حدي در مي عواملي كه اندازه، رنگ، برگ، و گل گيا ه را تعيين
با جالل بدن كنوني ما تفاوت دارد جالل بدن قيام كرده  پولس رسول براي روشن ساختن اين حقيقت كه 39: 15

به عنوان مثال، گوشت انسان، گوشت بهايم، گوشت . سازد كه هر گوشت از يك نوع گوشت نيست مي خاطرنشان
ميان آنها شباهتي . همه گوشت هستند اين حالماهيان، گوشت مرغان، اينها هر يك با ديگري تفاوت دارد، اما با 

  . اما با هم تفاوت دارندوجود دارد 
و اجسام زميني تفاوت وجود دارد ميان بدن  )ستارگان و غيره( ي آسمانيها كه ميانشأن جسم همان گونهو  40: 15

  . و بدن او پس از مرگ تفاوت وجود دارد كنوني ايماندارن
است، و  از ماه تر شانبه عنوان مثال، خورشيد درخ. گوناگون است ها حتي ميان اجسام آسماني نيز شأن 41: 15

  .ستاره از ستاره ديگر درشأن فرق دارد
شأن بدن كنوني ما بر روي زمين  ورزد كه شأن بدن قيام كرده با مي غالباً مفسران بر اين باورند كه پولس هنوز تأكيد

 ن شأن ايمانداران بابيانگر اين امر است كه در آسما 41ندارند كه به عنوان مثال آية  اي هآنها چنين عقيد. تفاوت دارد
از تأكيد پولس برتفاوت «هم نظر هستند كه  (Holstein) نيز با هلشتاين ما اين حال با. باشد داشته تفاوتيكديگر 

از عبارات كالم خدا  ».جالل قيام كردگان اندكي با هم تفاوت داشته با شدآد كه  مي اجسام آسماني چنين برن ميا
گرچه همه از نظر اخالقي به شباهت خداوند . با يكديگر شباهت نداشته باشيمن اچنين استنباط كرد كه ما در آسم

كه ما از نظر جسمي نيز شبيه خداوند  عيسي در خواهيم آمد، يعني آزادي از گناه، اما اين نبايد به منزلة آن باشد
ل، ما معتقديم كه هر به همين شك –او در ابديت به طرز بارزي با ديگران تفاوت خواهد داشت. عيسي خواهيم شد

بل تخت اما در مقا. سازد مي را خواهد داشت كه او را از ديگران متمايز نداري شخصيت منحصر به فرد خودايما
همه در آسمان  ي كهدر حال. سيح بر طبق وفاداري هر شخص در خدمت، پاداش متفاوتي اعطا خواهد شدداوري م

كه در جهنم بر  همان گونه. سمان ظرفيت بيشتري خواهند داشتشادمان خواهند بود، برخي براي لذت بردن از آ
هاني كه انسان مرتكب شده درجات عذاب و رنج وجود دارد، در آسمان نيز بر حسب اعمالي كه حسب گنا

  .ايماندار انجام داده درجات شادي با هم فرق دارند
د در فسا. است ينوني و وضعيت ابدنمايانگر تضاد ميان بدن شخص ايماندار در وضعيت ك 49 –42آيات 42: 15

هنگامي كه . در حال حاضر بدن ما در معرض بيماري و مرگ قرار دارد. خيزد ميفسادي بر بيشود، و در  مي كاشته
را كه ديگر در معرض چ. اما بدن قيام كرده چنين نيست. گردند مي شوند، تجزيه شده و به خاك باز مي در قبر نهاده

  .بيماري و فساد نيست
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، اين حالبا . شود نمي در بدن مرده هيچ چيز باشكوه و پر جاللي ديده. شود مي بدن كنوني در ذلت كاشته 43: 15
  .ي گناه مبرا استها آن از چروك، زخم، عاليم كهولت سن، اضافه وزن و نشانه. خيزد ميهمين بدن در جالل بر

يابد تا اينكه مرگ  مي كهنسالي، بيماري افزايشبا فرا رسيدن . خيزد ميشود و جسم روحاني بر مي در ضعف كاشته
در ابديت، ديگر بدن ما در قيد اين محدوديتهاي اسفناك نخواهد بود، بلكه در تملك . آورد مي شخص را از پاي در

به عنوان مثال، خداوند عيسي مسيح قيام كرده قادر . يستخوردار نكه در زمان حال از آن بر يي خواهد بودقدرتها
  .ل است شوديش قفاتاقي كه درها بود وارد

ما در اينجا بايد جانب احتياط را رعايت كرده و . خيزد ميشود و جسم روحا ني بر مي جسم نفساني كاشته 44: 15
اين . داشت خي از افراد معتقدند كه ما پس از قيام روح بدون بدن خواهيمبر. بگوييم كه روحاني غير مادي نيست

دانيم كه بدن قيام كرده خداوند عيسي  مي ما. صحيح نيست اي هنا نيست، و چنين عقيدعبارت به هيچ وجه بدين مع
نگريد كه  مي تخوان ندارد، چنانكهشت و اسزيرا كه روح گو« از جسم و استخوان تشكيل شده بود، زيرا او گفت،

جسم نفساني  تفاوت ميان يك جسم نفساني و يك جسم روحاني در اين است كه .)39: 24لو قا( »در من است
جسم روحاني براي زندگي در آسمان مناسب است، جسم  ي كهبراي زندگي بر روي زمين مناسب است درحال

يك جسم روحاني . جسم روحاني در هدايت روح قرار دارد ي كهت و كنترل جان است درحالينفساني در هدا
  .جسمي است كه حقيقتاً غالم روح است

كند، زيرا هدف او اين بود كه روح از جايگاه  مي او هميشه روح را ذكر. ريدخدا انسان را روح، جان و جسم آف
رسد ترتيب خدا برعكس شد، و  مي به نظر. با ورود گناه چيز عجيبي رخ داد. رخوردار باشدق بپراهميت و تفو

آن او به جسم جايگاهي بخشيد كه روح بايد از » جسم،جان، روح« گويد مي نتيجه آن شد كه انسان هميشه
د؛ روح جايگاه هدايت و كنترل كه خدا در ابتدا مقرر ين شكل نخواهد بوپس از قيام وضعيت بد. بود مي برخوردار

  .گرفت فرموده بود را خواهد
. روح حيات بخش شد خراما آدم آ» .انسان اول يعني آدم نفس زنده گشت« و همچنين نيز مكتوب است كه 45: 15

خدا در بيني آدم روح . خداوند عيسي قرار داده شده استبل با تقادم در يعني آي ديگر انسان اول ردر اينجا با
 .برند مي ت او را به ارثكساني كه از نسل او هستند خصوصيام تما .)7: 2پيدا ( حيات دميد و او نفس زنده گشت

به آدم اول حياتي  ن دو اين است كهن ايتفاوت ميا .)26 ،21: 5يوحنا( آدم آخر، نجات دهنده، روح حيات بخش شد
  : دهد مي مان شرحارد. بخشد مي در مورد دوم مسيح به ديگران حيات ابدي ي كهلفيزيكي عطا شد، درحا

. ماي هفتوالدين زميني را بر خود گره ما در مقام اخالف آدم، شبيه او هستيم، جانهاي زنده در بدنهاي فاني، و چهر 
پوشيد و صورت خداوند آسماني خود را بر خود حمل خواهيم هيم ا، خوانامير يمسيح، بدنها وانپير ماما ما در مقا

  .نمود
ني سازد، روحاني مقدم نبود بلكه نفسا مي اكنون پولس يك قانون بنيادي در جهاني كه خدا خلق كرده مطرح 46: 15

فساني پا به عرصة تاريخ ابتدا آدم، يعني انسان ن. توان برداشتهاي گوناگوني كرد مي از اين آيه. آن روحاني و بعد از
م؛ اي هبرداشت دوم اينكه، ما چون موجودات نفساني به اين دنيا آمد. بشر نهاد؛ سپس عيسي، يعني انسان روحاني
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سرانجام اينكه ما ابتدا بدنهاي نفساني يافتيم سپس . و تبديل به موجود روحاني شديم،گشتيملود سپس از سر نو مو
  . واهيم يافتپس از قيام بدنهاي روحاني را خ

. ت او زمينياست كه منشأ او از زمين بود وخصوصيا ين معنادب اين عبارت. انسان اول از زمين است خاكي 47: 15
  .انسان دوم خداوند است از آسمان. او ابتدا از خاك زمين سرشته شد، و به نظر او در زندگيش محدود به زمين بود

و ا. انسان او پس از آدم آمدم او از ازل بود، اما در مقا ،عيسي دومي بود ذكر شد، 45ز دو انساني كه در آيةا 48: 15
  .از آسمان آمد و هر آنچه انجام داد و گفت همه آسماني و روحاني بودند تا اينكه زميني و جسماني

و نيز  .ندبر مي ت او را به ارثند خصوصياشو مي لدآناني كه از آدم متو. پيروان اين دو منشأ نيز همانند آنها هستند
  .د مردماني آسماني هستندنشو مي آناني كه از مسيح مولود

چنانكه با تولد نفساني خصوصيات آدم را گرفتيم، در بدنهاي قيام كردة خود صورت مسيح را خواهيم  49: 15
  .گرفت

وقوع  ند بهواكنون پولس به موضوع تبديل بدن ايمانداران چه زنده و چه مرده كه به هنگام بازگشت خدا 50: 15
» تواند وارث ملكوت خدا شود نمي گوشت و خون« او اظهارات خود را با اين عبارت كه. پردازد مي خواهد پيوست

كند مقصود او از اين سخنان اين است كه بدني كه اكنون ما داريم شايستة ملكوت نيست چرا كه ملكوت  مي آغاز
به بياني . فسادي شود بيتواند وارث  نمي رست است كه فاسدو نيز د. آسماني ماة خدا ابدي است، به عبارتي خان

ديگر، بدن كنوني ما كه در معرض بيماري، فساد و تباهي قرار دارد شايستة زندگي نيست كه فسادي در آن وجود 
  .يابد مي مانداران زنده شايستگي حيات در آسمان ران ايكند كه چگونه بد مي أله را مطرحاين موضوع اين مس. ندارد

كه قبالً هم گفتيم يك سر حقيقي است كه قبالً ناشناخته  همان گونه. پاسخ اين مسأله به شكل يك سر است 51: 15
  .بود، اما اكنون خدا آنرا بر رسوالن آشكار ساخته و نيز از طريق آنها بر ما

 هنگامي كه خداوند باز برخي. خواهيم خوابيد، به عبارتي ديگر، تمام ايمانداران مرگ را تجربه خواهند كردما ن
حقيقت قيامت خود . اما در آن هنگام چه مرده باشيم چه زنده، همه متبدل خواهيم شد. گردد زنده خواهند شد مي

در عهد عتيق هم رخ داده است، اما اين حقيقت كه همه خواهند مرد و تبديل مقدسين ، چرا كه يك سر نيست
  .كنون بر كسي مكشوف نشده بود خداوند به هنگام بازگشت او چيزي است كه تا

صور اخير . اخير ختن صوراين تبديل در طرفه العيني به وقوع خواهد پيوست، در طرفه العيني به مجرد نوا 52: 15
در اينجا به  بلكه. در اين جا به معناي پايان جهان نيست، و نه حتي صور اخيري كه در مكا شفه ذكر شده است

، هنگامي كه كرنا صدا دهد) 16: 4تسا 1( سيح به صدا در خواهد آمد اشاره داردصور خدا كه به هنگام آمدن م
چه لحظة باشكوهي خواهد بود، هنگامي كه زمين و دريا . واهند برخاست و ما متبدل خواهيم شدد خفسا بيمردگان 

ذهن بشر تقريباً محال براي ! را آشكار خواهد ساخت اند هخاك تمام كساني كه با اعتماد به مسيح در طول قرنها مرد
  .پذيرد مي د؛ اما ايمانداران فروتن باايمان آن راياست كه در شكوه چنين رويدادي شركت جو
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اين « مقصود از. به دو طبقه از ايمانداران به هنگام بازگشت مسيح اشاره دارد 53ما بر اين باوريم كه آية 53: 15
كساني  »فاني« از سويي ديگرمقصود از. فسادي را خواهند پوشيد بيآنها . اند هكساني است كه به خاك بازگشت» فاسد

  .چنين بدنهاي به بقا آراسته خواهند شد. است كه هنوز در جسم زنده هستند اما در معرض مرگ قرار دارند
ب كالمي كه مكتو ه اينافته با او زندگي كنند، آنگاهنگامي كه مردگان در مسيح برخاسته و با بدني تبديل ي 54: 15

 مكينتاش! چقدر باشكوه .)8: 25اش( »مرگ در ظفر بلعيده شده است« است به انجام خواهد رسيد كه
(C.H.Mackintosh) تي چه هستند؟ برخاستن مردة چهار ردر برابر حضور چنين قدد مرگ قبر و فسا: گويد مي چنين
العيني برخواهند خاست، ناميرايي  طرفة در اند هميليونها بدني كه در خاكهاي هزاران ساله پوسيد! روزه دشوار است

  .و جالل ابدي، همه با صداي خداي مبارك
. يزبر سر زبان ايمانداران به هنگام مالقات خداوند در آسمان باشدام هشايد اين آيه همچون سرودي كناي 55: 15

را كه ديگر قدرتي ندارد كه همچنين گور را چ. نيشي ندارد اهكنند زيرا كه ديگر براي آن مي گويي كه موت را استهزا
دانند گناهانشان بخشيده شده است و  مي آفريند چرا كه آنها نمي موت براي آنها هراسي .آنها را در خود نگاه دارد

  .همه به رضايت خدا از پسر محبوبش در حضور او خوا هند ايستاد
راف نشده وبخشيده نشده است كه آگاهي ازگناهان اعت .داشت نمي اگر گناه نبود موت بر هيچ كس نيش 56: 15

 با اعتماد به نفس با مرگ روبرواگر بدانيم كه گناهانمان بخشيده شده است، . شود انسانها از مرگ بتر سند مي باعث
  .آغاز مجازات ابدي .مرگ وحشتناكي پيش رو خواهد بوداگر گناه آگاهانه باشد  ازسويي ديگر .شويم مي

شريعت سرنوشت تمام كساني كه در . كند مي ديگر، شريعت گناهكار را محكوم قوت گناه شريعت است، به عبارتي
به درستي گفته شده است كه اگر گناهي نبود، . كند مي را اعالن اند هاطاعت از احكام مقدس خدا قصور ورزيد

  .و اگر شريعتي نبو د، محكوميتي هم نبو د. مرگي هم نبود
. كند مي گناه كه محكوميت را به همراه دارد، و شريعت كه آن را اعالن: مبحث مرگ برمبناي دو پايه استوار است

  .اين دو قدرت استوار بود دهنده برت بنابراين، كارنجا
اين حقيقت كامالً شناخته شده  .نيش مرگ كشيده شده است. ماي هما با ايمان به او بر مرگ و قبر ظفر يا فت 57: 15

شود و  مي كند و كشيده مي در گوشت انسان گيرن يششا، نانسان دناست كه برخي از حشرات به هنگام نيش ز
به عبارتي مرگ نيز به قصد مرگ خود بر صليب خداوند ما عيسي مسيح نيش زده است، و . ميرند مين بدينسا

  .اكنون براي ايمانداران هراس از پادشاه هراس ربوده شده است
  

   )58: 15( درخواست پاياني در راستاي قيامت )پ

پس پولس رسول با توجه به اطمينان از قيامت و اين حقيقت كه ايمان به مسيح بيهوده نيست، برادران حبيب خود س
دانند كه زحمت آنها در  مي تشويش شده، پيوسته در عمل خداوند بيافزايند، چون بينمايد تا پايدار و  مي را ترغيب

آ ورد، و  مي اين حقيقت اميد و پايداري به همراه. ندك مي حقيقت قيامت همه چيز را متحول. خداوند باطل نيست
  .سازد تا با وجود شرايط دشوار و جانفرسا به راه خود ادامه دهيم مي ما را قادر
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  )16 باب( تو صية پاياني پولس .5

   )4 –1: 16( دربارة اعانه )الف

سين كرد و به مقد مي وريمع آنتس جي قرگويد كه بايد كليسا مي تي سخنزكا در مورد 16 بابآية اول  1: 16
ود كه بر مد قحطي بكه آن پيا اند هبرخي گفت. علت دقيق اين فقر مشخص نيست. كرد مي زمند در اورشليم ارسالنيا

يهودياني كه به مسيح ايمان آورده ن است كه احتما الً دليل ديگرآ .)30 – 28: 11اعمال ( اورشليم عا رض شده بود
ترديدي نيست كه آنها شغل . ايمان، دوستان و هموطنان خود طرد و تحريم شده بودند بيز سوي خويشان ند ابود

پو لس به  .بودند تا از اعتراف ايمان به مسيح باز بمانند خود را از دست داده و از هر سو تحت فشارهاي اقتصادي
واهد كه به همان شكل كه از خو ع توصيه كرده بود، و اكنون از قرنتيان ميطيه نيز در مورد اين موضكليساهاي غال

  .نمايند مقدسين غالطيه خواسته شد در اين مورد عمل
اين مطرح شد مختص به جمع آوري اعانه براي هدفي خاص بوده است، اما با  2گرچه تعاليمي كه در آيه 2: 16

ول هفته انجام در روز ا جمع آوري اعانه بايد ،پيش از هر چيز .ن از ارزش پايدار برخوردار هستندل آاصو حال
 يك حكم اجباري به جان ز هفتم را به عنواليه ديگر سبت يا رودر اينجا كامالً مشهود است كه مسيحيان او. شود
گردان در روز و شا خاسته بود، روز پنطيكاست در روز اول هفته رخ داد،وند در روز اول هفته برخدا .آ وردند نمي

دروز اول  ه كردهاكنون آنها بايد چيزي نزد خود ذخير .)7: 20اعمال ( ندشكست مي آمدند و نان مي اول هفته گرد هم
  .گذاشتند مي هفته براي مقدسين كنار

زاد، همه بايد آ و مفقير و غني، غال. ت كه تعاليم مربوط به اعانات براي هر يك از آنها بودمين اصل مهم اين اسدو
  .دنجوييد مي در بخشيدن دارايي خود شركت

در روز اول هفته آنها بايد چيزي نزد خود ذخيره كرده . شد مي ن، اين كار بايد به طور نظام مند انجاموه بر ايعال
و شد  مي ل شخصي كنار گذاشتهبايد از پو اعانه .شد مي اتفاقي، و يابه منظور خاصي انجام اين عمل نبايد. بگذارد

 به حسباين امر در عبارت . متناسب با آنها بود نات آنها بايداعا .شد مي ي خاص حفظسبتهاده در منابراي استفا
  .نعمتي كه يافته كامالً مبرهن است

آخر ت خواست كه انجام اين امر به لحظا نمي پولس رسول. تا در وقت آمدن من زحمت جمع كردن نباشد
  .پذيردانست كه در چنين مواقعي ممكن است دادن اعانه بدون آمادگي قلبي و مالي صورت د مي او. بيانجامد

رت بتي كه بايد از اعانات جمع آوري شده در كليسا صوقديدگاهي بسيار ارزشمند در مورد مرا 4و 3آيات 3: 16
حتي . ده شودشخص سپر يد به يكنبا ناتاعاجه است كه پيش از هر چيز ن توياشا. دهد مي را به ما ارايه رديذپ

يابيم كه هميشه  مي دوم اينكه، از اين آيات درسي. ردك مي اعانات را دريافت كه لس نيز تنها شخصي نبودخود پو
هنگامي كه . يم بر عهدة جماعت محلي بود، اين تصمبلكه. حمل كند كرد كه چه كسي اعانات را نمي پولس تعيين

  .هد فرستادنها را به اورشليم خواآنها فرستادگان را انتخاب كنند، پولس آ
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ييد توجه نما. كردند مي هيه آنجا همران او را تا به اورشليم برود، برادراولس نيز بشد كه پ مي نر آاگر رأي ب 4: 16
لس به پور ادقتا شد بهبا اي هشايد اين اشار »مدآنها خواهم مراه آمن ه«و نه  »دمهند آخواهمراه من «گويد  مي كه او
ا ، امقدار اعانات بودگويند كه عامل تعيين كننده در رفتن پولس م مي ين چنينسرخي از مفبر. ن يك رسولعنوا

  .چنين اصلي هدايت شود بسيار دشوار است سطگي همچون پولس تول بز ركه رسو عيور چنين موضوبراي ما با
  

   )9 – 5: 16( ي شخصي پولسها دربارة برنامه )ب

اين  ي كهاو قصد داشت ازافسس، جاي. گويد مي ي شخصي خود سخنها در مورد برنامه 9 – 5ت پولس درآيا 5: 16
 .پس او قصد داشت به سوي جنوب وقرنتس برود. نامه را نوشت، حركت كرده از مكادونيه عبور كند

رنتس بسر برد و سپس به راه خود ادامه دهد، تا هرجايي سين در قدن را با مقاحنمال داشت پولس زمستا 8 – 6: 16
كمي در  د بعداًزه دهرخداوند اجاشت اگداتوانست در راه مكادونيه آنها را ببيند، اما او قصد  نمي پس او. كه برود

يابيم كه اين  مي در 8ازآية . فسس بماندا ست درنيه قصد داشت تا پنطيكاپولس پيش از ترك مكادو. كنارآنها باشد
  .رساله در افسس نوشته شده است

ن يدنكه معا ودب هاز سويي ديگر آگا. سيح داردمت به مراي خديي بسس فرصت طالافدانست كه در مي پولس 9: 16
دة حصاد آما ها از يك سو مزرعه: دده مي مت مسيحي به دستتغيير ناپذيري از خدرياين آيه چه تصو. بسيارند

مخالفت  يق ممكن، جدايي افكند و به هر طرتالش بود، مانع ايجاد كردهوقفه در بيشمن بودند؛ از سويي ديگر د
  !كند

  

   )24 – 10: 16( سفارشات پاياني و تحيات )پ

مد، آنها نتس آقروند به داة خپردساگراين خادم جوان و سر. افزايد مي ئوستاز در مورد تيمولس سخني نيپو 10: 16
يد كاري نبانها خجالتي بوده، و آدم وتائوس ذاتاً آمشد كه تيمعنا با نيه بداآين يد اشا. ترس بپذيرند بيو را ا يدبا

 از اينكه به عنوس رن تدويد بد كه او باشامعنا بين يي ديگر بدشايد ازسو. دنكنند كه با عث تشديد خجالت او شو
زيرا كه «: ديگو مي ولسچرا كه پاحتماالً تفسير دوم صحيح باشد . برود نهاود به نزد آنشته فد پذيرونم خدادخان ا

  ».ز هستمني مشغول است چنانكه من وندداخ دركار
نه در مقابل بايد مشتاقا. د او را حقير شمارديين روكسي نباو ازا تيموتائوس درخدمت به مسيح وفادار بود 11: 16

پولس به آينده نظر داشت تا . سدلس برپو مشايعت كنند، تا در وقت معين نزدمتي شد تا او را به سال مي الشت
  .تيموتائوس و ديگر برادران با او بپيوندند

اپلس . مالقات كند ن رانتياقر ند كه با برادراست نموة اپلس برادر، ازاو بسيار در خوااكنون پولس دربار 12: 16
 حس كرد كه اكنون ارادة خدا نيست كه به آنجا برود، اما خاطر نشان ساخت كه هر گاه فرصت يابد به قرنتس

. براي ما بسيارارزشمند است چرا كه بيانگر روح محبتي است كه برخادمين خداوند حاكم است 12آيه . رود مي
و همچنين بيانگر آزادي هر يك از . نا ميده است »ئبهشا بيم محبت و احترا« ير زيبايي ازين آيه را تصوشخصي ا
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حتي پولس رسول خود . كند مي خادمين خداوند است كه بدون اجبار از منبع ديگري خود خداوند آنها را هدايت
واهم خ نمي :نين گفته استين باره چدر ا (Ironsid) سايدنآيرو .اپلس بگويد چه بكندشت كه به اين قدرت را ندا

خادمينش درخدمت به  اين باب به من كمك كرده تا طريق خدا را در هدايت. پا ره كنم مقدس كتابرا از ب اين با
  .يماو درك نما

مان يدار باشند، در ايوسته بيد پيآنها با. كند مي هين ارايد به مقدسيه مختصر و مفيچند توصاكنون پولس  13،14: 16
  .د، و مردان باشند و زوآور شونداستوار باشن
 يد حتيآنها نبا. د همواره مراقب باشندين بايمقدس. دهد مي ن را مد نظر قرارين دروغيگر خطر معلميپولس بارد

در  دينكه آنها بايرفتار كنند، سرانجام ا يقيحق يد با جسارتيرا از دست دهند آنها با ياتيح ياز اراض يمتريسانت
سرسپرده به خدا و  يزندگ ين به معنايا. ان شوديد محبت نمايع اعمال آنها بايدر جم. خداوند زورآور باشند

  .نكه خود را بسپارنديا يعني. گران استيد
 يبه عبارت. ه بودندينوبر اخائز يان عزيحين مسيا. شود مي فان ذكريدر مورد خانواده است ييها هيسپس توص 15: 16

ن يمان آوردن خود را به خدمت مقدسيا آنها از همان بدو ايگو. ن آورده بودندمايه ايكه در اخائ ين كسانيگر اوليد
د داده يد كه اوآن خانواده را تعميگو مي پولس. فان اشاره شده بوديز به خانواده استين 16: 1قبالً در . سپرده بودند

ن يد نوزادان به ايرو در مورد تعم نيفان نوزاد هم بوده است، و از ايكه در خانواده است اند هد كرديتاك ياريبس. است
نبوده است، چرا كه مشخصاً  يفان نوزاديه مبرهن است كه در خانواده استين آين حال، از ايبا ا. كنند مي ه استناديآ

  .اند هن سپرديشتن را به خدمت مقدسيذكر شده است كه آنها خو
كند و  مي ت كنند و هركس را كه در كار كمكرا اطاع ين اشخاصيد تا چنينما مي بيان را ترقيحيپولس مس 16: 16

د مورد يسپارند با مي حيكه خود را به خدمت مس يم كه كسانيابيد در ميم كل عهد جدياز تعال. كشد مي زحمت
از شقاقها و  ياريدادند، از بس مي نها را سرلوحه خود قرارياگر همه ا. احترام و محبت قوم خدا واقع شوند

  . آمد مي لممانعت به عم ها حسادت
ان نا تمام بود را يآنها آنچه از جانب قرنت .كرد مي كوس دل پولس را شاديفان و فژتوناتس و اخانيآمدن است 17: 16

 ن امر مسامحهيان در ايكردند اما قرنت مي ن است كه آنا پولس رسول را محبتياحتماال مقصود ا. كردند مي تمام
ل بعد مسافت از انجامش قاصر يان به دلين است كه آنچه قرنتين ايمقصود ان يقيب به يا به احتمال قريو . كردند مي

  .دادند مي ن مردان انجاميبودند را ا
جماعت  يرا از پولس برا يپولس به همراه آورده بودند، و در مقابل اخبار يبرا يآنها از قرنتس اخبار 18: 16

ن ين چنياحترام توام با محبت نسبت به ا يلكند كه جماعت مح مي هيگر پولس توصيد يبار. بردند ي ميمحل
  .داشته باشند ياشخاص

ا يگو .كه مركز آن افسس بود .است )ير امروزيا صغيآس( اياستان آس يها ا جماعتيآس يها سايمقصود از كل 19: 16
 ين رو براياكردند، و از  ي ميآنها در قرنتس زندگ يزمان. كردند ي مين هنگام در افسس زندگيال و پرسكاال در اياك

كه در  ييسايعبارت كل. ن حرفه كار كرده بوديمه دوز بود، و با پولس در ايك خيال ياك. ن آنجا آشنا بودنديمقدس
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شان گرد يها ان در خانهيحيمس .دهد مي در آن زمان را به دست يات گروهيح ياز سادگ يريشان است نصويخانه ا
ل را در محل كار، يسپس در خارج از خانه انج. ركت داشته باشندآمدند تا پرستش و دعا كرده و با هم مشا مي هم

  .دادند مي افتاد بشارت مي و هركجا كه قرعه به نامشان يبازار، زندان محل
. فرستند مي ماندارن قرنتسيز خود را به اياتت محبت آميهمصدا با پولس تح يهمه برادران در جماعت محل 20: 16

ج يدر آن روزگار، بوسه نشان را. گر را به بوسه مقدسانه سالم رساننديكديكند  مي هيپولس به خوانندگان خود توص
ما كه  يدر جامعه امروز. است يا و ناپاكيت بدون ريان مردان مقصود از بوسه مقدسانه تحيدر م يت بود، حتيتح

خطرناك  يها سهت به طرز گسترده، ممكن است موجب وسويار محرز هستند، به كار بردن تحيبس يانحرافات جنس
دن يبوس يزبان بهتر است بجا يسيانگل يها ل در فرهنگين دليبه هم. انجامديب يو قصور فاحش اخالقشود 

ن ياما در موارد ا. مياز اطاعت از كالم خدا سر باز زن يد به خاطر مالحظات فرهنگيالبته نبا .ميگر دست دهيكديبا
ر را فراهمك يموجبات ورود شر يفرهنگ محل يا حتيود و ن كه ممكن است اطاعت مطلق باعث گناه كردن شيچن

  .محسوب شود يه خوبيتوص دنيبوس ين كردن دست دادن به جايگزيد جايآورد، شا
ان قلم خود را به يبا ابن حال او در پا. كرد مي كتهياز همكاران خود د يكي يرا برا ها ن نامهيپولس عموما ا 22: 16

ن همان يا. افزود مي ات خاص خود را بر آنيو سپس تحنگاشت،  مي خط خودگرفت و چند كالم هم به  مي دست
  . دهد مي نجا انجامياست كه او در ا يزيچ

ح خداوند را دوست ندارند محكوم يمس يسيكه ع يكسان. لعنت شده است يما به معنايناتآ يونانيواژه  22: 16
دوست در نجات  يحيمس فرد. شكار خواهد شدح آيمس يسياما سرنوشت آنها به هنگام آمدن خداوند ع ،هستند

قصور در محبت كردن به پسر . ا دوست دارديدر دن يزيش از هر كس و هر چيرا ب يسياو خداوند ع. دهنده است
  :دارد مي ارهاظ (Ryle) ليرا. ه خود خدا استيان بر عليخدا عص

 يرذچ بهانه و عيگذارد او ه ي نميباق ح را دوست ندارنديكه مس يكسان يبرا يزيچ راه گريس هيپولس قد 22: 16
ممكن است جسارت نداشته . ابديد اما نجات باشداشته  يعلم اندك يممكن است انسان. آنها نگذاشته است يبرا

 ،همچون داوود ،سقوط كند يبه طرز وحشتناكاست  ممكن. باشد و ترس از انسان بر او غلبه كند، همچون پطرس
او  .لعنت هوز بر اوست .ات قرار ندارديق حياو در طرح را دوست نداشته باشد يمس يكساگر اما  .زدياما دوباره برخ

  .شود مي ختم ياست كه به تباه ير پهنيدر همان مس
 )ماران آتا( بوددار  هاگر ماراناتا فاصل .ه بوديان اوليحيو مورد استفاده مس ين عبارت آراميا )ايخداوند ب يا( ماراناتا

   !ايشود خداوند ما ب مي شيمعنا ،ماران تا بود »ند ما آمده استخداو« شد مي شيمعنا
. با آغاز كند و خاتمه دهدين واژه زيش را با ايها او دوست داشت نامه. ض مفهوم مورد عالقه پولس بوديف 23: 16

  .خود پولس بوده استواقعاً سنده رساله يدهد نو مي است كه نشان يلياز دال يكين واژه يا
 يتسل ،كرد مي كه او بنا يهنگام. ماي هدادن رسول سرسپرده گوش فرايول تمام رساله به ضربان قلب ادر ط 24: 16

. ستين يچ شكيدر محبت او نسبت به آنها ه .داد مي مان پنديو فرزندان خود را در ا ،كرد مي بيترغ ،داد يم
ن به درون آنها ين دروغيازه داده بودند معلمنكه اجيد از ايدند، شاخوان مي را يانين عبارات پاياان يكه قرنت يهنگام
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ه نسبت به او بازگشته بودند احساس يو از محبت اولر سوال قرار داده بودند، يابند، رسالت پولس را زيراه 
  .كردند ي ميشرمسار

  


