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  مقدمه
  

  .ي مقدس بي همتا استها به نظر من در تمام نوشته ]دوم قرنتيان در[مكاشفه پولس  شفافيت
 (Sadler) سادلر -

   

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف

واعظـان بـه    يان همـواره از سـو  ياما دوم قرنت ،مطالعه و موعظه شده يعيان به طرز وسيرساله اول قرنت در حالي كه
در امـر   يست كه دشوارين يديترد .ت استيار پر اهمين رساله بسين حال ايبا ا .شده است سپرده يدست فراموش

قـديم و جديـد   ي هـا  ك در ترجمهيتاليا يها ار واژهيبس شمار. د بر علت شده استيآن مز آميز هيترجمه و سبك كنا
مـورد   يسـ يدر زبـان انگل ن رساله پـر از احسـاس   يد تالش شود تا اين امر است كه چقدر بايانگر ايب كتاب مقدس

  .ردياستقبال قرار گ
ـ از آ ياريكه بسـ  توان گفت يمتن رساله دشوار است و حداقل م ـ ا. ات نـامفهوم هسـتند  ي ن موضـوع را بـه طـرق    ي

ـ كـه آ  افـت يتوان در يدشوار م ياما گاه ،اد استفاده كرده استيپولس از طنز ز)1( :كنند يه ميگوناگون توج ا او بـه  ي
 يسـفرها  ،پـولس  ياز سـفرها  يشـتر يد اطالعات بياز قسمتها با يدرك برخ يبرا)2( ريا خيد يگو مي ه سخنيكنا

ـ ا) 3( ميكه او نگاشته داشـته باشـ   يو رساالت همراهان او و سـخنان همـه از دل    ،اسـت  شخصـي ً  ن رسـاله كـامال  ي
  .ستيسهل ن ين سخنانيهمواره درك چن و. نديآ برمي
دهـد   ير قـرار نمـ  يرساله را تحت تاث يق اساسين عوامل حقايخوشبختانه ا .سازد ميوس نيأها ما را مين دشوارياما ا

  .ات رايبلكه تنها جزئ
آن علـت را  ة پس از مطالع. كه از آن نقل قول شده است يدوست داشتن رايبس اي است ان رسالهيدوم قرنت ،سرانجام
  .افتيد يدر خواه

  

  نويسنده) ب

ن آف يـ در خصـوص تحر  ياگـر چـه برخـ    .اشته اسـت رساله را نگ نيكند كه پولس ا مين انكار يكه كس يبه راست
مبـرهن   كـامالً ) خـاص پـولس  ة به همراه جمالت معترض(دست بودن رساله  كين حال يبا ا .اند هارائه كرد ياتينظر

  .است
ت كلمن يدر كمال شگفت .است انياول قرنتة از رسال متأخرتر ياما كم ي،ار قويان بسيدوم قرنتة رسال يشواهد خارج

 قـول  هـم از آن نقـل   انيپريان وسـ يه،ترتوليكلمنـت اسـكندر   ،وسائرنيا، كارپيلواما پ ،روم از آن نقل نكرده است
ن رسـاله در  يـ ن ايهمچن .داده است يف سوم فهرست رساالت قابل قبول پولس جايون او را در رديمارس .اند هكرد

  .شود مي افتيان به وفور يتندات رساله دوم قرنتبه بعد مس .م175از سال . خورد مي ز به چشمين يموراتورفهرست 
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و كمتر  تر از ساير رساالت شخصين رساله يا ،مونيفل يبه استثنا .ار قاطع استيپولس بس يسندگينو يدرون شواهد
ان يـ روم ،انيـ الطغ ،انيتنگاتنگ با اول قرنتة رابط پولس و يفرد يهايژگيو ،يشخص ياشارات جزئ. است تر تعليمي
  .ن رساله استياة سنديپولس نو گذارند كه صحه مي يدگاه سنتيد بر اين همه واعمال

 يكـ يان يشناخته شده اول قرنتة ن رساله به مانند رساليب اطسنده و مخاين مهم هستند كه نويا يايشواهد همه گو
  .هستند

  

  تاريخ نگارش) ج

از  يبرخـ (اسـت   ه نگاشته شـده ياز مكادونان و يك سال پس از رساله اول قرنتيتر از دوم قرنتيان كمة احتماال رسال
خ يرا بـه عنـوان تـار    يالديمـ  57سال  عموماً )اند هكرد اشاره هيلپيف به هياول يها ترجمه مربوط به يها يسينو حاشيه

  .ده استيرا برگز 53سال  (Harnak)و هارناك  ي،الديم 56ا ي 55هم سال  ياريكن بسيل ،اند هرفتينگارش پذ
  

  موضوعزمينه و ) د

ن رسـاله  يبه نظر در ا .است يار شخصين است كه بسيم ايار دوست داريان را بسيكه رساله دوم قرنت يلياز دال يكي
حد و حصر پولس به كـار   ياق بين رساله اشتيدر ا .ك شديگر به اعماق دل پولس نزديدتوان از هر رسالة  مي بهتر

در سـكوت   و يدر كمال شگفت .ميبر مي يش پيزندگن دعوت او در يما به عظمت بزرگتر .ميكن مي خداوند را حس
 تجربهش يجو زهيما خروش خشم او را در پاسخ به مخالفان ست .ميخوان ميكه او متحمل شد  را ييها از رنج يفهرست

  .برد مي رسد پولس ما را به اعماق اسرار جان خود مي خالصه آنكه به نظر .مينك مي
و درسـت پـس از    او ين واقعه در سفر دوم بشارتيا .ثبت شده است 18ب در اعمال با دار اول پولس از قرنتسيد

 يدوز مهيخ به ال و پرسكاليهمراه اك پولس در قرنتس به .خ در آتن رخ داده استيمرة او بر تپ ياد ماندنيبه ة خطاب
كه  ين كار بشارتياتا در  وستنديه به او پياز مكادون تيموتائوسالس و يس .سه بشارت داديل را در كنيپرداخت و انج

  ).18: 11اعمال( د به او كمك رساننديماه به طول انجام 18حداقل 
 -افتن جانهايبا نجات  .آورد يان رويهودير يرفتند او به غيان بشارت او را نپذيهوديب به اتفاق يكه اكثر قر يهنگام
قضاوت ة ون دعوا را خارج از حوزيالاما غ .ون بردنديش مسند غاليهود پولس را پيرهبران  –هود ير يهود چه غيچه 

  .راندخود برشمرد و آنها را از مسند خود 
 يشـد و پـس از سـفر    ه افسسيكنخر يرا در قرنتس بسر برد و سپس راه ياريبس يپولس پس از محاكمه روزها

  .ه باز گشتيه و انطاكيصريبه ق يطوالن
در طول مـدت اقامـت او    .دير آنجا اقامت گزخود به افسس بازگشت و به مدت دو سال د ياو در سفر سوم بشارت

ـ از موضوعات جو يارياو را در بس يها هيدن كردند وتوصياز قرنتس از او د يئتيه ـ پاسـخ بـه ا   او در .ا شـدند ي ن ي
  .ان را نگاشتياول قرنتة سواالت رسال
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از . هكـار او گنه عضـ يدر مورد تنب مخصوصاً ،ار مضطرب گشتياو بسة ان نسبت به ناميسپس پولس از واكنش قرنت
ـ بـا ا  .ديطس را مالقات نمايد كه تين اميبه ا ،ن رو افسس را به قصد تروآس ترك گفتيا ن حـال نتوانسـت او را   ي

ن يمقدسـ . خوب و بد نـزد او آمـد   يطس با اخبارينجا بود كه تيدر ا .ه شديعازم مكادون ن رويد و از ايمالقات نما
گونه  نآان يحياما مس .ن خبر خوش بوديا .او شده بود ياين اقدام باعث احيو ا ه كرده بودنديهكار را تنباماندار گنيا

سـرانجام  .ن عمـل آنهـا خـوب نبـود    يا.م ارسال كنند نكردنديازمندان ارشليكمك به ن يبرا يكه قصد داشتند اعانه ا
 ر سـؤال يـ ح زيو اقتـدار او را بـه عنـوان خـادم مسـ      ،ن در قرنتس فعال هستنديطس گزارش داد كه معلمان دروغيت

  .ن همان اخبار بد بوديا. برند مي
  .ه نوشته شوديان از مكادونيدوم به قرنتة هستند كه باعث شدند رسال يطينها شرايپس ا

اگـر  . كنـد  مي فايك شبان را اياما در رساله دوم او نقش  ،مينيب مي ك معلميز پولس را يش از هر چيدر رساله اول پ
  .كند مي سعادت آنها يكه قوم خدا را دوست دارد و خود را فدام يشنو ميرا تپش قلب او  ،ديبه دقت گوش فرا ده

ن را يآتشـ  يهـا  ات بخـش و واژه يـ ن افكار حيكه ا يو در حال ميير را آغاز نماينظ يب ين ماجرايد ايائيپس اكنون ب
  . كنيمر روح قدوس خدا دعا يتنو يم برايكن مي مطالعه

  

  دوم قرنتيان طرح كلي

  )7-1 يبابها(از خدمت ر پولس يتفس .1
  )2-1:  1(ات يتح )الف
  )11 -3 :1( ها به هنگام رنج يخدمت تسل )ب
  )17 :2 -12 :1(سفرپولس ر برنامهييتغ )پ
  )5 -1 :3(خدمت يت پولس برايصالح )ت
  )18 -6 :3(ديق در مقابل عهد جديعهد عت )ث
  )6 -1: 4(ل شفافيك انجيتعهد به بشارت به  )ج
  )18 -7 :4(يآسمان ينوشتبا سر ينيزم يظرف )چ
  )10 -1 :5(حيمس يدر پرتو تخت داور يزندگ )ح
  )2 :6- 11 :5(ر خوب پولس در خدمتيضم )خ
  )10- 3 :6(رفتار پولس در خدمت )د
  )13 – 11 :6(محبت و صداقت يخواهش پولس برا )ذ
  )1: 7 – 14 :6(از آنچه كالم گفته است ييجدا يخواهش پولس برا )ر
  )16 -2 :7(خاطر اخبار خوش از قرنتسپولس به  يشاد )ز

  )9، 8 يبابها(م ين در ارشليمقدس ياعانه برا يآور كامل كردن جمع يخواهش پولس برا .2
  )9 -1 :8(خوب از بخشش سخاوتمندانه ييالگوها )الف
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  )10،11 :8(اعانات يآور به انجام رساندن جمع يه برايتوص )ب
  )15 -12 :8(بخشش سخاوتمندانه يسه اصل خوب برا )پ
  )24 -16 :8(آماده ساختن اعانات يسه برادر صالح برا )ت
  )5 -1 :9(د افتخار نمودن پولس به آنها يتائ يان برايدرخواست پولس از قرنت )ث
  )15 -6 :9(دن سخاوتمندانهيبخش يكويپاداش ن )ج

  )13 -10يبابها(ت پولس در رسالتيحقان .3
  ان خوديپاسخ پولس به مدع )الف
  )16 -13 :10(حيمس يد برايجدة در هم شكستن مزرع :ر پولسكاة قاعد )ب
  )18، 17 :10(ش خداونديستا: پولس يهدف عال )پ
  )15 -1 :11(د پولس بر رسالت خوديتاك )ت
  )33 -16 :11(ح صحه گذار رسالت اوست يپولس به خاطر مس يرنجها )ث
  )10 -1 :12(مكاشفات پولس صحه گذار رسالت اوست )ج
  )13- 11 :12(صحه گذار رسالت اوست معجزات پولس )ج
  )1 :13 -14 :12(دار از قرنتسيد يپولس برا يآمادگ )ح
  )6 – 2 :13(ان خود صحه گذار پولس هستنديقرنت )خ
  )10 – 7 -13(ان استيپولس سعادت قرنت يآرزو )د
  )14- 11 :13(پولس يبايوداع ز )ذ

  

  تفسير

  )7 -1 يبابها( ر پولس از خدمتيتفس .1

  )2-1 :1( تايتح) الف

ار مهم اسـت كـه پـولس در    يبس .كند مي يمعرف حيمس يسيخدا رسول عة به اراددر آغاز نامه خود را  پولس 1: 1
ا يـ ن سؤال را مطرح كـرده بودنـد كـه آ   يبودند كه ا يرا در قرنتس افراديز ،ن موضوع اشاره كنديهمان بدو امر به ا

د و نـه  يـ گزن خدمت را بريخود اة به ارادنه ن است كه او ياو ا پاسخ .افته بوديت يمورأخدا م يپولس از سو اًواقع
دعـوت او بـه    .ت اعزام كـرده بـود  ين مامورياو را به ا به اراده خداح يمس يسيت داده بود بلكه عياو را ترب يانسان

 يسمانن دعوت آياز ا يو آگاه ،او بود يدر زندگ يفراموش نشدنة ك تجربيآن  .رسالت در راه دمشق رخ داده بود
ح فراتر از توان خـود متحمـل   يدر خدمت مس ياو هر از چند گاه .بود كه پولس را در لحظات تلخ حفظ كرده بود

  .گشت مي وسياز خدمت مأ اًنبود مطمئن ين دعوت الهينان از ايو اگر اطم ،شد مي رنج
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انگر يبلكه فقط ب ،كرده است ست كه او در نگارش نامه به پولس كمكين منزله نيبد) 1(ة يدر آ تيموتائوسذكر نام 
تـوان بـه طـور     نمي ن موضوعيعالوه بر ا .ن رساله در كنار پولس بوده استين امر است كه او به هنگام نگارش ايا

  .ن مدت در كنار او بوده استيدر تمام ا تيموتائوسنان داشت كه يقطع اطم
عبـارت   .نگاشـته شـده اسـت    ه هسـتند يئكه در اخا ينيمقدسة خدا در قرنتس با هم يسايكل بهن نامه خطاب يا

 ،نيد يك جماعت بيمخاطب  .بودند خداوجود داشت كه از آن  ين معناست كه در آنجا جماعتيبد خدا يسايكل
تا متعلـق   اند ها فرا خوانده شديان دنيكه از م ،ان از نو مولود شدهيحيك اجتماع ال مذهب نبود بلكه مشاركت مسيا ي

ـ آورد كه چگونه به قرنتس رفته و انج مي ادين نامه به يت كه پولس به هنگام نگارش اسين يديترد.به خدا باشند ل ي
ح بـه  يمس يسياكنون به ع ،و شهوت گرفتار بودند يكه در دام بت پرست يمردان و زنان.را در آنجا بشارت داده است

كـه بعـدها بـه     يمـام مشـكالت  م تغـ ر يعل .افته بودنديم او نجات يض عظيو با ف ،مان آوردهيعنوان خداوند خود ا
ز رخ يـ ن اشخاص عزيا يكه در زندگ يقيكه پولس به تحوالت عم يگمان هنگام ياما ب ،افتيجماعت قرنتس راه 

نگاشـته   ه هستنديكه در اخائ ينيمقدسة به همن نامه نه تنها به قرنتس بلكه يا.شد مي كرد دلش شاد مي داده بودفكر
آن ة ن رسـاله دربـار  يـ گونه كه در اهمان  ،هيمكادون ي كهونان بوده در حالي يانگر قسمت جنوبيب هياخائ .شده است

  .ونان بودي يقسمت شمال ،م خوانديخواه
م هـر  ين رسول محبوب هم صدا شويد با ايز باياست و ما ن آميز  ت محبتيتحة ل دهنديتشك يض و سالمتيف 2 :1

دانست كه همه  مي ياو به خوب .خواست نمي آنها ينقره براطال و  ،كرد مي قوم خدا يگاه كه او بهترن آرزوها را برا
ن يكـه بهتـر   ،يسالمتو  ضيفهمچون  ،ديطلب مي يآنها بركات روحان ياما او برا. شوند مي سرعت فنا زها بهين چيا

ـ يف«: ديگو مي (Denney) يدن .از آسمان بر شخص گنهكار نازل شود توانست مي بود كه يزيچ ن ين و آخـر يض اول
از پـدر  ن بركات يا ».ح در جان انسان استيمس يانيكار پا – يصحت كامل روحان – يل است ؛ و سالمتينجواژه ا

ـ يخداونـد ع و  ،منشاء اسـت  پدر ما خدا .رديگ مي سرچشمه ح خداونديمس يسيما خدا و ع ـ  يس  يمجـرا  حيمس
ورزد  نمي امتناع پدر يخدادوش به دوش  حيمس يسيخداوند عچ گاه از قرار دادن يپولس ه .شدن آن است يجار

  .همسان و برابر است پدرث است با يكه عضو تثل حيمسچرا كه 
  

  )11 – 3 :1(به هنگام رنجها  يخدمت تسل) ب

رنجها و فشارها بر او عارض شـده  ة حوكه در بحب يتسل يبرا يبه شكر گزار) 11(تا ) 3(ة يپولس رسول از آ3: 1
سپس پـولس   .او آورده بود يه برايطس از مكادونيخوش بود كه ت خبر يتسلست كه ين يديترد. آورد مي يبود رو

 كـرد  مـي  كه آنها را خـدمت  يماندارانيت ايريابد همه به خي يدارد كه چه در رنج باشد و چه تسل مي در ادامه ابراز
اين عنوان كامـل خـدا در عهـد    . است حيمس يسيبه خدا و پدر خداوند ما عخطاب  ين شكر گزاريا .ديانجام مي

خدا و پدر خداونـد  شود، حال او  او ديگر خداي ابداهيم، خداي اسحاق يا خداي يعقوب ناميده نمي. جديد است

هـم خـدا اسـت و     يسيقت بزرگ است كه خداوند عين حقيانگر اين نام بيبر حسب اتفاق ا. است ما عيسي مسيح
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ـ يعست بـه نسـبت او بـا    ا يا ن موضوع اشارهياست ؛ ا حيمس يسيع ما خداوند يخدا ،خدا. هم انسان پسـر   ،يس
از اوست كه تمـام رحمتهـا و   . ف شده استيتوص اتيع تسليپدر رحمتها و جمخدا در مقام  ،نيعالوه بر ا .انسان

  .رديگ مي ات سرچشمهيتسل
كـه چـرا خـدا او را     يلياز دال يكينجا ياو در ا .بخش خدا مطمئن بود يبتها از حضور تسليپولس در تمام مص4: 1

افتـه  يكـه از خـدا    يگران را با همان تسـل يبتواند دن خاطر است كه او در مقابل يبه ا. كند مي انيه را بداد يتسل

 اما با توجه به كاربرد آن. به هنكام غم و اندوه است يتسل يبه معنا »يتسل«ة ما معموالَ واژ يبرا. دهد ياست تسل
كه در كنار مـا   ياز شخصين است كه به هنگام نيژه ان وايمقصود از ا. است تر عيار وسيآن بس يد معنايدر عهد جد

م ياد داشـته باشـ  يد به يما با. ما وجود داردة هم يبرا يك درس عمليه ين آيدر ا .ديب نمايغتر ق وياست ما را تشو
ـ با بلكه ،ميو مرگ اجتناب ورز يماريد از بيما نبا .ميز انتقال دهيگران نيد آن را به ديم بايابي مي يكه هر گاه تسل د ي

م بلكـه  يم كه خـود آسـوده باشـ   يابي نمي يما تسل. مياو بشتاب ياز داشت به سويما ن يق و تسليبه تشو يهر گاه كس
  .ميدهنده باش يم تا تسليابي مي يتسل

 است كه بر او عارض ييرنجهاة به انداز حيمس يها يدهد كه تسل يگران را تسليتواند د مي ن سببيپولس از ا 5 :1
آن . سـت يگناهـان ن ة نجات دهنده در جهـت پرداخـت كفـار    يرنجها نجايدر ا حيمس يدردهاود از مقص .شوند مي

بـا   يان بـه سـبب همكـار   يحيامـا مسـ   .ك شوديتواند در آن شر نمي يبود و كس يسيدردها فقط منحصر به خود ع
 يدردهـا الم آنها را ك.برند مي رنج. ……انكار و  ،تنفر ،خشونت ي،آنها از طرد شدگ .ننديب مي رنج يسيخداوند ع

ن يبدن او در ا يز هر گاه اعضايرا اكنون نيز .ن بود آنها را متحمل شديزم يكه او بر رو يرا هنگامينامد ز مي حيمس
امـا   .)9 :63ا يد به اشـع ينگاه كن( شان به تنگ آورده شديا يهاياو در همه تنگ .شود مي افتند متحمل آنها مي تجارب

بـه   يبـه عبـارت   ،جبران خواهند شـد  اي هن دردها به طرز قابل مالحظين است تمام ايا انجيمد نظر پولس در اة نكت
  .ار بسنده خواهد بوديبس يتسلن يم و ايشو مي كيشر حيمس يتسلهمان اندازه در 

س يب تقـد يهر دو توسط صل .نديكو ببين يامدهايپ ها يو هم از تسل ها توانست هم از زحمت مي پولس رسول 6 :1
كه آنها را  يبلكه قوت ،آنها ينه نجات جانها -شد مي نيمقدس و نجات يتسلامد آن يپ ،ديد مي زحمت اگر .اند هشد
افتند كـه  ي مي و آنها در ،افتندي مي ب شده و قوتيآنها با تحمل پولس ترغ .داد مي شها عبوريات و آزمايان تجربياز م

ـ به آنها ن ،نديزحمت بتا ده يض بخشياگر خدا به او ف ـ ي  فـورد كـه سـاموئل راتر   يهنگـام  .ديخواهـد بخشـ   ضيز ف
(Samuel Rotherford) خداونـد را  » ن شـراب يبهتـر «شه در آنجـا  يبه مانند هم ،افتي »اهچال دشمنيس« ود را درخ

 ين كمـان يخـود رنگـ   يشه قادر بود در اكهـا ياو كه هم ،ن عمل را از پولس آموخته بوديد او ايشا .كرد مي جستجو
  .نديبب
شوند كـه   يينمود تا متحمل جفاها مي بيو ترغ ديبخش مي يتسلان را يافته بود قرنتيكه پولس  يي يلبه هنگام تس 

بـه هنگـام    گران رايتوان د مي ات افتادنديش وتجربيكه خود در آزما يتنها كسان. خود پولس آنها را تجربه كرده بود
توانـد توسـط    مـي  ا از دست داده است تنهاكه تنها فرزند خود ر يمادر .بخش آرامش بخشد يها با كالم تسليسخت
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ست دگانه خود را از يكه پسر  يپدر ،مييا بهتر آنكه بگوي.بت رنج برده استين مصيابد كه خود از اي يتسل يمادر
  .بخشد يرا تسل اند هكه محبوب خود را از دست داد يتواند كسان مي داده بهتر

ح يكه بخاطر مسـ  يان آن رنجيگونه كه قرنتهمان دارد كه  مي رازن موضوع ابينان خود را از اياكنون پولس اطم 7 :1
ان يحيبر مسـ  ييچگاه به تنهايه دردها. ديز خواهند چشيح را نيبخش مس يتسل ياري ،اند هرا شناخت اند همتحمل شد

مئن ن موضوع مطيم همانند پولس از ايتوان مي زيما ن. ح خواهد بوديمس يتسلشه پس از رنجها يشود هم نمي عارض
  . ميباش

  : ر كرده استين تعبيرا چن 7- 3ات يآ Living Bibleة ترجم
تمـام رحمتهـا   ة كه سرچشـم  ييخدا ،ح استيمس يسيكه پدر خداوند ما ع ييخدا-ميدار يبيعج يچه خدا

چـرا او   .بخشـد  مي يت نموده تسليشهاما را تقويدر زحمات و آزما اي هكه به طرز خارق العاد يو كس ،است
م يبتـوان  ،از داشته باشديق ما نيو تشو يگران در زحمت افتاده به همدرديكه د يتا هنگام ؟كند مي ن كار رايا

ـ و ا –د يبخشـ  يخدا در دردها ما را تسـل  -ميك شويد با آنها شريكه خدا به ما بخش ياز همان تسل  زيـ ن ني
خـدا از   يريـ گ مـي  مـات قـرار  ن زحيـ ز در ايتا به تو نشان دهد كه آنگاه كه تو ن :دينما ياريتواند تو را  مي

ن يـ د تـا متحمـل ا  ياو به تو قوت خواهـد بخشـ   .بخشد مي يما با محبت فراوان تو را تسل يات شخصيتجرب
  .يدردها شو

راً بر او يش دشوار كه اخياكنون به طور خاص به آزما ،ان كردهيب ياز درد و تسل يكل يپولس كه تا كنون مطالب 8 :1
عارض شـده بـود    يبر و ايكه در آس يا يتنگاز  يقرنتس برادرانخواهد كه  نمي او .كند مي عارض شده بود اشاره

 يايآسـ كه امروزه  اي همنطق يدر قسمت شرق يبلكه استان ،ستيا نيآس قارهنجا يدر ا ايآسمقصود از ( خبر باشند يب
كـه در   يرش خطرنـاك د او بـه شـو  يشا ؟ستيكند چ مي نجا بدان اشارهيكه پولس در ا يتنگ). شود مي ناميدهر يصغ

امـا   ،مـرگ بـار بـوده    يمـار يك بيـ ن باورند كه آن يبر ا يبرخ .)41 -23 :19اعمال (كند  مي افسس رخ داده اشاره
ـ ارزش و اعتبـار ا  ،خوشـبختانه . د كننده از قرنتسيبه اخبار ناام اي است دارندآن اشاره مي گران اظهاريد ن عبـارت  ي

  .ستيق آن نيات دقياز جزئ يبسته به آگاه
فـوق   آن قدركه  يبه طور ،گران بر پولس نهاده بود يبود كه بار يجد آن قدر ين تنگيد گفت كه اين حال بايبا ا

  .وس ساخته بودياز جان هم مأبود كه او را  يعيطب ييطاقت و توانا از
شـار فراتـر از   م ؛ فيدر آن هنگام كامالً مستاصـل شـده بـود   « .د استيار مفيه بسين آياز ا (Philips)پسيلير فيتفس

  ».ان راه استين پايم ايقت ما به خود گفتيطاقت ما بود ؛ در حق
 از او ياگـر كسـ  . محكـوم شـده اسـت    مـرگ بـه   ييناگوار است كـه گـو   آن قدره ين قضيدگاه پولس در ايد 9 :1

ود اجـازه  خدا به خـادم خـ   .»مرگ« ،گفت مي او در پاسخ »ا به مرگ؟يانجامد  مي اتيه به حين قضيا ايآ« ،ديپرس مي
زانـد  يخ مـي بر خدا كه مردگـان را بر عارض شود تا او نه بر خود بلكه  يبر و يين واقعه توان فرسايداده بود چن

قادر مطلق به كار  يخدا يبرا يبه عنوان مترادف »زانديخ مي خدا كه مردگان را بر«د عبارت يبدون ترد .توكل كند
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درسـت بـه    ،است كه مرگ در انتظـارش اسـت   يد شخصيتنها ام زانديتواند مردگان را برخ مي كه يكس .رفته است
  .مانند پولس

: رديـ گ مـي  را به كـار  ييرهاة پولس با سه زمان مختلف واژ )گرياز نسخ د ياريو بس(ة كينگ جيمز در ترجم 10 :1
پولس به  پس ،م در افسس بوديعظة اگر مقصود هنگام). ديخواهد رهان(نده يو آ ،)رهاند مي(حال  ،)ديرهان(گذشته 

كـه او را در گذشـته    ييدانـد همـان خـدا    مي پولس .)1 :20اعمال (كند  مي ختن خود اشارهيمتوقف شدن آن و گر
ـ ا يكه بطور كامل از رنجهـا و جفاهـا   ييم و نهايعظة و تا آن لحظ ،نجات دهدقادر است هرروزه او را  ديرهان ن ي

  .ابد به نجات او ادامه خواهد دادي مي يا خالصيدن
در  .در دعا بودند يو يق او برايعم يشهايان قرنتس به هنگام آزمايحيپندارد كه مس مي نينجا پولس چنيدر ا 11 :1

ا آنهـا  يمطرح بود كه آ ين سؤال جديو احتماالً ا ،كردند مي ن رسول بزرگ انتقاديمانداران از اياز ا يايبس ،قتيحق
ـ  يآن نعمت«از عبارت  مقصود. ريا خيآ ورند  مي اديپولس را در تخت رحمت به  بـه مـا    ياريكه از اشخاص بس

م يامـد عظـ  يخـود را پ  يياو رهـا  –بـه ارمغـان آورده شـد     ياريبس يپولس است كه با دعاها ييرها نعمت »ديرس
تواننـد   مـي  ياريبساكنون  ،او دعا كرده بودند يبرا ياريبس ي كهيدارد از آنجا مي او اظهار.داند مي نيشفاعت مقدس

  .شان پاسخ گفته شديند چرا كه به دعاهاينما يشكرگزار
  

  )17 :2 -12 :1(پولس ة ر برنامييتغ )پ
ح يشه در رفتار با آنها صريكه او هم مانداران وابسته استيا يكند كه به دعاها مي ل احساسين دليپولس به ا 12 :1

 قـت شـهادت  ين حقيـ ن او بر او وجدا ،كه نسبت به آنها داشت افتخار كند يتواند به صداقت مي او .پرده است يو ب
 يكـه از سـو   ياخالص آشكار ،گريد يانيبه ب ،رفتار او بودند يهايژگياز و ييت و اخالص خدايدهد كه قدوص مي

ـ و ا .كـرد  مـي  داد رفتـار  مـي  كه خـدا  )ضيف( يبلكه با قوت ،متوسل نشد يانسان جسمان ياو به روشها. خدا بود ن ي
  .شد مي كاران آشيخاص بر قرنت يد به شكليموضوع با

او آنچه كه مـد   .ز صادق استين نامه نيزد در مورد ا مي ان رقمياو را نسبت به قرنتة كه رفتار گذشت يصداقت 13 :1
 .مقصـود آشـكار و سـاده اسـت     .ابنديده از متن در يپوش يست كه آنها مفهومين يازين .سدينو مي نظر خود است را

ـ ي ،ديتا به آخر آن را اعتراف نما يد دارد كه حتيو پولس ام ،كنند مي خوانند و اعتراف مي است يزيهمان چ تـا   يعن
  .كند مي ستيكه ز يهنگام

مانداران او را اعتراف كرده ياز ا يبرخ ،گريد يانيبه ب ،س به پولس اعتراف كرده بودندياز جماعت قرنت يبرخ 14 :1
كردند و پولس به آنها در  مي آنها به پولس فخرنكه يا –افته بودند يقت را درين دو حقيوفاداران ا. يبودند و نه همگ

كـه   يهنگـام  ،حيمسـ  يبـه تخـت داور   ،نگـرد  مي ندهيبه طور خاص به آ »خداوند يسيروز ع« .خداوند يسيروز ع
ناخواسته  ،شدياند مي يكه پولس به آن روز داور يهنگام .شود مي شده و پاداش داده يابيافتگان ارزيخدمت نجات 

و در  ،و تاج ترنم او خواهند بـود  يآنها شاد .آورد مي اديافته بودند را به يط خدمت او نجات كه توس يكسانة چهر
  . ح بوده استيمس يت آنها به سويهدا يخدا براة ليخواهند كرد كه پولس وس يمقابل آنها شاد
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ح يمسـ  يسـ يع يقـ يك رسول حقيكه بر او به عنوان  ين معناست كه آنها با اعتماديبد »ن اعتماديبد«عبارت  15 :1
احتـرام و   ،خواست با اعتماد از اعتماد مي او. نمودند يبود شاد بر آنها مسلم كه صداقتش يو به عنوان كس ،داشتند

گر به هنگام يد يه شود نزد آنها رفته و باريمكادون يش از آنكه راهياو قصد داشت ابتدا پ .محبت آنها نزد آنها رود
  .بازگشت نزد آنها رود

ـ برنامه ا ،گونه كه گفته شدهمان  .شرح داده شده است )16(ة يشتر در آيب» گريد ينعمت«رت عبا 16 :1 ن بـود كـه   ي
. ه روديـ شمال و به مكادون يو سپس به سو ،كه قرنتس قرار داشت ييجا ،ه رفتهيپولس پس از ترك افسس به اخائ

مانداران قرنتس او يدوار بود كه اياو ام. قرنتس از سر خواهد گرفت ياو راه خود را به سو ،پس از بشارت در آنجا
 بعـد اظهـار   يو نه با پول چرا كه او چنـد  ،شانيو دعاها يهمان نوازياحتماالًبا م -نديه مدد نمايهوديرا در رفتن به 

  .)10- 7 :11(قبول كند  اي هيخواهد از آنها هد نمي دارد كه او مي
ماً يمسـتق  ،افتيطس را نيكه ت يو هنگام ،سس به تروآس رفتاو از اف .چگاه محقق نشديپولس هة يبرنامه اول 17 :1

ن را يـ پس چـون ا « ،پرسد مي نجاين رو او در اياز ا.سفر خود حذف كردة ه بازگشت وقرنتس را از برناميبه مكادون
ـ «. گفتند مي بود كه مخالفان او يزين درست همان چياحتماالًا »كردم؟ يا سهل انگاريآ ،خواستم ثبـات و   يپولس ب

حـال   »است؟ يك رسول واقعي ين مرديا چنيآ !دهد مي انجام يگريكار د يد ولييگو مي زيك چياو  !مزاج يم دمد
ـ كند آ مي يزيسفر برنامه ر يكه او برا يهنگام .ر قابل اعتماد استيا او غيطلبد كه آ مي ان را به چالشيپولس قرنت ا ي
ـ آ ؟يبعد ن يباشد و لحظات يو بلك دم پاسخ ايكند كه  مي عمل يجسمان يها زهيبر طبق انگ ا او فقـط بـا در نظـر    ي

ـ آ«: افتـه اسـت  ير خـود در يه را در تفسـ ين آيپس روح ايليشود؟ ف مي تيش هدايگرفتن آساش و مصلحت اند ا از ي
كه در  يمن بر طبق زبان يها د برنامهيبر مي ا گمانيم؟ آيثبات هست يما ب ،ماي هر داديين سفر را تغياة كه برنام ييآنجا

  باشد؟ مي» ين«م و مقصودم ييگو مي »يبل« :كند مي رييدهانم است تغ
ا مخالفـان او  يـ گو .پـردازد  مـي  به نظر پولس سخنان خود در مورد سفر را متوقف كرده و به موضوع بشارت 18 :1

  .باشد نمي ز قابل اعتماديپس بشارت او ن ،ستيخود قابل اعتماد نة داشتند كه اكر او در سخنان روزمر مي اظهار
بشـارت داده   يكه او به و اي هرا نجات دهنديست زير قابل اعتماد نيز غيكند كه اعمال او ن مي پولس استدالل 19 :1

  .شود نمي افتي يرييچ تزلزل و تغيه ير بود كه در وير ناپزييو تغ ياله اي هبود نجات دهند
نـان پسـر خـدا موعظـه     ياطمة دربار ،)5 :18ل اعما(به قرنتس رفتند  تيموتائوسكه او به همراه سلوانس و  يهنگام

كـه   اين استاستدالل او  ».رير ناپزييز تغيپسر خدا بود وپسر خدا نة را كه درباريثبات نبود ز يغام آنها بيپ« .نمودند
 انـد  هرا مـتهم كـرد   يدهد ممكن است آنگونه كه منتقـدانش و  مي را در روح بشارت يسيرا كه خداوند ع يهر كس

چ يامـا هـ   ،اكـار باشـد  يك شخص رية توانست مورد استفاد مي نجاياستدالل پولس در ا« دييگو مي يدن. ديعمل نما
در  ي كهوفادار موعظه كند در حال ييخداة توانست دربار مي چگونه او ».دينما ين استدالليتوانست چن نمي يمخالف

  نباشد؟  يسخنانش اتماد
 يهـا  كه تحقـق وعـده   يتمام كسان. ست كه چقدر باشنديمهم ن ،دابني مي ح تحققيخدا در مس يها تمام وعده 20 :1

  : كنند كه مي قيابند همه تصدي مي خدا رادر او
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ح يد همه در مسيگو مي م و خدايينما مي ديما خدا را تمج ،مييگشا مي ك وعدهيد يما كتاب مقدسمان را به ام
 ح بـا مـا سـخن   يخـدا توسـط مسـ    ».نيآمـ «م ييگـو  مي ح به خدايما با اعتماد و توكل بر مس ».از آن تو است

خـدا در   يهـا  شـود،و تمـام وعـده    مي مان بنايد و ايآ مي ح نزد مايم ؛ مسيمان داريح ايو ما به مس ،دييگو مي
ـ ما در او و توسط او خدا را تمج.ابدي مي ح تحققيمس يسيع ـ  مـي  دي  م ويريپـذ  مـي  را هـا  ن وعـده يـ م و ايكن

  .مان استيپر از ا ين همان بليا ».ل دارمخداوند ؛ به تو توك ،بله« ،مييگو مي
از  يكـ يقت كـه او بـه ن  ين حقيكه در جان انسانها تأللو ا يهنگام« :سدينو مي يدن.د خدا استيتمج ينها براياة هم 

به طور مسلم در پسـرش   يكين نيكه ا يو هنگام ،شود مي دهيد ،فراتر از تصورات آنها يحت ،آنها سخن رانده است
  ».ابدي مي جالل شود او مي دهيد
و پولس بود  تيموتائوس ،همچون سلوانس ييد كه توسط بشارت انسانهاينما مي يادآوريان يبه قرنت» از ما«ة دو واژ 

را مـتهم   يو ،اگر پولس آنگونـه كـه دشـمنان او   . آن خود بدانند زح را ايخدا در مس يها توانستند وعده مي كه آنها
اسـتفاده كنـد؟    يزير اعجاب انگين تأثيچن يبكار برايك فريتوانست از  مي داا خيپس آ ،اد بئديك شينموده بودند 

  .ر استيپاسخ خ اًمسلم
مان استوار يرا در ا يخدا مردان. كنند مي ستيات زيك حيان همه در يدهد كه او و قرنت مي سپس پولس نشان 21 :1

به آنهـا   ،ن او آنها را با روح مسح نمودهيهمچن .د زده بودييح بر آنها مهر تأيدر مس ،و با خدمت كالم خدا ،دهيگردان
  .م داده بوديقدرت داده و آنها را تعل ،دهيت بخشيسالح

نجا ما دو خدمت يدر ا. آنها عطا كرده بود يدر دلها اي هعانين آنها را مهر نموده و روح را همچون بياو همچن 22 :1
 يماندار سـاكن اسـت نشـان   يكه در ا يروح .ت استيامن ت ويبر مالك يمهر نشان .مينيب مي گر از روح القدوس رايد

ـ بـا ا . ستيت نين مهر قابل رؤيمسلمأ ا .من استيماندار به خدا تعلق دارد و او تا به ابد اينكه اكنون اياست بر ا ن ي
 .حپر از رو ياز زندگ يبلكه تنها با شواهد ،ميهست يحيافت كه ما مسيم مردم در نخواهند يكه ما بر خود دار ينشان

بـه محـض    .شان عطا كرده بوديا ينده بر دلهايراث آيبر تمام م يا ضمانتيو  اي هعانين خدا روح را همچون بيهمچن
 يهمان بركـات . دينان حاصل نمايراث كامل خدا اطميتواند از داخل شدن به م مي ،افتينكه انسان روح القدس را يا

  .افتيم يخواه تر نده به طور كاملير آبخشد د مي مان تحققيرا كه روح القدس امروزه رد زندگ
كـه بـر او وارد    ياتهـام  ،پردازد مي ثبات بودن يبه موضوع اتهام ب ،از باب دوم )4(ة يآ يال )23(ة يپولس از آ 23 :1

ب داده بـود را  يـ كه خود ترت اي هدار از قرنتس طبق برناميپرده علت عدم د يح و بيات صرين آيو او در ا .آمده بود
ـ پولس خبر نداشـت از ا  يدرون يها زهياز انگ يچ انسانيه .دده مي شرح  قـت ين حقيـ ن رو او خـدا را شـاهد بـر ا   ي

او  .كرد مي ن موضوع برخورديد قاطعانه با ايپس او با ،دار نكرديخود از قرنتس دة اگر پولس مطابق با برنام .داند مي
ـ  كرد چرا كه نسبت به وجود گنا مي خين در قرنتس را توبيد مقدسيبا ر يتـأخ  .اطـالع بودنـد   يه در جماعت خـود ب

  .شد مي حزن و اندوه آنهاة يد مايپولس در سفر به قرنتس با
 ان حكومـت يـ گران گمان برند كـه او بـر قرنت  ين مطلب باعث شود ديان اياما پولس رسول قصد نداشت با ب 24 :1

را يـ شما را مددكار هستم ز يباشم بلكه شاد مان شما حكم كردهينه آنكه بر ا« ،ديافزا مي نجاين رو در اياز ا. كند مي
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گـران گمـان   يخواست كـه د  نمي او .آنها حاكم شود يحيمان مسيخواست بر ا نمي پولس ».ديم هستيمان قايكه به ا
خواسـت   مـي  او فقط ،گريد يانيبه ب ،بودند ياو و همكارانش تنها مددكاران شاد ،بلكه.ك فرد مستبد استيكنند او 

  .ديافزايآنها ب ين رو به شادياستوار باشند و از ا يحيمس ير زندگيتا در مسبه آنها كمك كند 
ـ ي» ديستيا مي مان ثابت قدميرا كه در ايز« :ن ترجمه كرديتوان چن مي را) 24(ة يقسمت آخر آ  ـ ن يعن نبـود كـه    يازي
د نـه  يـ ح نمايت تصحداش يكه پولس سع يموضوع .اند هن حوزه ثابت قدم بوديچرا كه در ا ،مان آنها اصالح شوديا

  .سا بوديدر كل يبلكه رفتار عمل اي هل آموزيمسا
دهد كه علت نرفتن او به قـرنتس   مي پولس باز هم شرح. كند مي يريگ يباب اول را پة يه مضمون دو آين آيا 1: 2

عبارت . شتاو به همراه خواهد دا يكه سرزنش را برا يحزن ،ن بود كه مبادا باعث حزن آنها شوديقبل اة طبق برنام
ـ آن اسـت كـه پـولس دلـش از د     يبه نظـر حـاك  » ميايگر با حزن به نزد شما نيمت داشتم كه ديعز« ـ ي كـه   يدار اول

ـ از قرنت يز و مالمـت بـار  يدار حزن انگيد ،ثبت شده است) 17 – 1 :18اعمال(در  2(احتمـاأل در   .ان داشـته اسـت  ي
  .دار اشاره شده استين ديبه ا )1 :13 :14 :12ان يقرنت

ز يشد او خود ن مي نياگر چن. ساخت مي آنها را محزون اًمسلم ،آمد مي ان به قرنتسيخ قرنتيتوب ياگر پولس برا 2 :2
 (Ryrie) يريـ گونـه كـه را  همـان   .آوردند مي او را فراهم يد موجبات شادين قرنتان بايرا هميگشت ز مي محزون

ـ و ا ؟محـزون  يجز افراد ،اهد ساختمرا شاد خو يگر چه كسيد ،اگر شما را محزون سازم« ،گفته است ن باعـث  ي
  ».نخواهد بود يتسل

ـ او ام .سـد يبنو اي هم رفت ناميتصم ،ان شودينكه باعث محزون شدن خود و قرنتيا يپولس رسول به جا 3 :2 دوار ي
 يدار بعـد يتا د ،ه برادر خطاكار اقدام كننديان در مورد تنبينكه قرنتيا ،بگذارد يدلخواه بر جاة جين نامه نتيبود كه ا

  .باشد يداشت بر مي كه آنها را دوست يماندارانيان او و ايپولس از روابط پر تنش م
 اي ها ناميان است و يرساله اول پولس به قرنت ،بدان اشاره شده است )3(ة يكه در قسمت اول آ اي ها مقصود از ناميآ
از نامـه بـه   ) 4(ة يـ كـه در آ  يفيه به خاطر توصن باورند كيبر ا ياريبس ؟شود نمي افتياز آن  يگر كه امروزه اثريد

ـ نكه پولس ايا .ان باشدياول قرنتة تواند رسال نمي عمل آمده است آن نامه سـخت و   ين نامـه را بـا حـزن و دلتنگـ    ي
اول مطابقـت  ة بـا رسـال   يف به خوبين توصيكه ا اند هن برداشت كرديگر محققان چنيد .ار نوشته استيبس ياشكها

ن نامـه  ياو ا احتماالً .ستيگر موجود نيسخت و خشك به قرنتس نوشته باشد كه د اي هولس نامممكن است پ .دارد
د يشـا  .ن نامه را برسانديت داد ايطس مأموريو به ت) 1 :2ان يقرنت 2( ز به آنها نوشته استيدار حزن انگيرا پس از د

  .ن نامه اشاره شده باشديبه هم )12 ،8 :7؛  9 ،4 :2(ات يدر آ
كه انها  يآنها نوشت تا هنگام ين است كه پولس آن نامه را برايا )3(ة يمقصود در آ ،كه درست باشد ياهدگيهر د 

نـان داشـت كـه همـان     ياو اطم. او شوند محزون نشود يست سبب خوشيبا مي كه يگر از آنانيد ،كند مي را مالقات
ن عبارت در چارچوب مـتن  يا. اهد شدز خويآنها ن يآورند موجب خوش مي به ارمغان ياو خوش يكه برا ييزهايچ
  .ديدو جانبه آنها خواهد انجام يبه خوش يه فرد خاطيدر تنب ين معنا است كه دخالت الهيبد
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قت كه جماغت قرنتس ين حقيپولس از ا .ميشو مي ليك شبان بزرگ نايق از دل يعم يه ما به شناختين آيدر ا 4 :2
سـخت او شـده بـود و     ين موضـوع باعـث حـزن و دلتنگـ    يا .دبا گناه سازش كرده است به شدت محزون شده بو

ان از وجـود گنـاه در   يـ ش از قرنتيمبرهن است كه پولس ب .ساخته بود يش جاريها گونه يتلخ او را بر رو ياشكها
 ،كردنـد  مـي  مه دار ساختن خود قلمداديجر يبرا ين نامه را تالشيد ايان نبايقرنت .ر قرار گرفته بوديقرنتس تحت تأث

 ين نامه آنهـا وقـت كـاف   يد داشت كه با نوشتن ايپولس ام .بود از محبت پولس نسبت به آنها ين نامه گواهيه ابلك
آنچه از دوست رسد «. به همراه داشته باشد ياو از آنها خوش يدار بعديتا د ،ت داشته باشندين وضعيا ياياح يبرا

ـ كه ا يم كه هر كسيد بدانيبلكه با .ميلفت كند مخايبا ما برخورد شود ما نبا يق الهياگر به طر ».كوستين ن كـار را  ي
   .ميد قدردان آن باشيو با ،د از خداوند دانستيخ درست و به جا را بايتوب .دهد نفع ما را طالب است مي انجام

 يحيت و به رفتار مسـ ينها يض بيبه ف .پردازد مي به علت مشكل يتر به طور واضح )11( يال) 5(ة يپولس از ا 5 :2
» باعث غم شد ياگر كس«عبارت اگر  .كند مي او را ذكر يبرد و نه خطا مي ياز فرد خاط ياو نه نام .دييو توجه نماا

از جماعـت كـه    يگـر يا شـخص د يمرتكب زنا شده است و  )1 :5انياول قرنت(كه در يباشد به مرد اي هد اشاريشا
ـ او را خطـا بـر عل   يپولس خطـا  .ل استم كه مقصود همان شخص اوين باوريما بر ا. موجب دردسر شده است ه ي

  . مانداران را محزون ساختيع ايالجمله جم يبلكه او ف .داند نمي خود
 .سا خـارج سـاخته بودنـد   يرا از كل يا ويگو .افته بودندياتفاق نظر  يه فرد خاطيمانداران قرنتس در مورد تنبيا 6 :2
ـ اكنون پـولس بـه قرنت   .خداوند بازگشته بود يو به سو نموده يقيحقة توب ين اقدام آن بود كه فرد خاطيامد ايپ  اني

كه «ه عبارت يآ يانيدر قسمت پا .آن نبودة به ادام يازيگر نيد .باشد مي يكاف يفرد خاط )استيس(ه يد كه تنبيگو مي
ـ اكثر يبه معنـا  )ياريبس(ن باورند كه يبر ا يبرخ .ميش رو داريرا پ »ده استياز شما بدو رس يارياز بس  .تت اسـ ي
ـ ا .ه شـده اسـت  يـ كه تنب يورزند كه مقصود تمام اعضا است جز شخص مي گر اصراريد يبرخ  ين افـراد لـزوم رأ  ي
صورت  واحد يد اقداميت كرد بايخدا هدا ند هر جا كه روحيگو مي آنها .كنند مي انكار ييسايت را در امور كلياكثر
  .رديپذ
له ينوسيرند تا بديد او را عفو نموده و در جماعت خود بپذيان بايقرنت ،توبه نمود كامالً ياكنون كه فرد خاط 8 ،7: 2

 ،گـر يد يبـه عبـارت   ،را فرو بـرد  يغم و ين خطر وجود دارد كه افزونيا ،ن كار را نكنندياگر ا .نديت نماياو را تقو
  . فرو رود يميدا يديأس و نا اميده انگاشته و در يده شدن خود را ناديقت بخشيممكن است حق

 . كردند مي رفته با او محبت خود را استوارياو را پذ يو مهربان يتوانستند آغوش خود را گشوده و با شاد مي انيقرنت

ن فرصت فراهم شده بـود تـا   يآنها ا ياكنون برا .كند مي شين را آزمايان مقدسياول قرنتة پولس با نوشتن رسال 9 :2
او در آن هنگام  .ده بوديه توسط پولس رسول به آنها رسك يهمان كالم ،ع كالم خداوند هستنديا مطينشان دهد كه آ

و  ،بـود كـه آنهـا انجـام دادنـد      يزيهمان چاً قين دقيا .سا براننديرا از كل يشنهاد كرده بود كه شخص خاطيبه آنها پ
او را  يعني ،ك گام جلوتر بردارنديخواست كه  مي اكنون پولس از آنها .ع هستنديمط اًقتينسان ثابت كردند كه حقيبد

   .رنديدوباره بپذ
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 د كـه مـن هـم او را   يمطمـئن باشـ   ،ديرا ببخشـ  ياگر شما شخصـ « ،ر كرده استين تعبياو را چنة يآ پسيليف 10 :2
خواهـد   مـي  پـولس  ».بخشـم  مـي  حياو را در حضور مسـ  ،را ببخشم يزيچ اًد شخصيز بايبخشم از آنجا كه من ن مي

او  ،د ببخشديرا با يزياگر او چ .با آنها مشاركت دارد ين شخص خاطديدر بخش ن را بدانند كه او كامالًين ايمقدس
   .كند مي ح عفويان و در حضور مسيز به خاطر قرنتين

از  يارياست كه امروزه در بسـ  ين موضوعينحال ايبا ا .ت آن استيانگر اهميب ييساين رساله در انضباط كليد ايتأك
ما به الهـام از   ي كهن موضوع است كه در حاليگر از ايد اي هود نمونن خيا.شود مي ده انگاشتهيناد يليانج يساهايكل

  .ميزن مي سر باز نحال از اطاعت از آنهايبا اهداف ما مطابقت دارند اما با ا ي كهم و در حاليورز مي ديكالم خدا تأك
رخ دهد  يقيحقة توبكه  ياگر هنگام ،كند مي ديخطر جماعت را تهد يه نكردن فرد خاطيگونه كه با تنبهمان  11 :2

مكارانه اش  يبا روشها ين مواقعيطان همواره آماده است تا در چنيش .ميم باز هم با خطر مواجه هستيفرد را نبخش
نگذارد و در مـورد   يازا خود بر جا ييكويشود جماعت شهادت ن مي سازش با گناه باعث ،در مورد اول .رخنه كند

طان نتواند با گنـاه و  ياگر ش .رديالبته اگر جماعت او را نپذ ،برد مي س فرواًياو شخص توبه كار را در اندوه و  ،دوم
  .كند مي شيشود را آزما مي كه پس از توبه بر شخص عارض ياو اندوه فراوان ،شود يفساد موجب تباه

  : ديگو مي »ميستينخبر  يد او بياز مكا«رد عبارت ودر م (J. Sidlow Baxter)دلو باكستر يس 
لوقا (غربال آنها  يك الك براي :قت دور سازديد تا جانها را از حقيجو مي سود اي هب و حقيهر فرطان از يش

ـ فر يبـرا  )مكرهـا ( ،)22 :13 يمت(خفه كردن  يبرا )خارها( ،بيفر يبرا يديمكا ،)31 :22  :6افسـس  ( ،بي
 )14 :11قرن  2(فتن يفر يبرا )ك فرشتهيچهره مبدل به ( ،)8 :5پطر 1(جاد هراس يا يبرا )ريغرش ش(، )11
  ).26 :2مويت 2(گرفتار ساختن آنها  يبرا )ييدامها(و 

او بر . پردازد مي گفت مي سخن از آن )4(ة يسفر خود كه در آة ر برنامييگر به موضوع تغيد ياكنون پولس بار 12 :2
ت نـرفتن بـه قـرنتس    ن موضوع بودند كه علياة ح كننديتشر يات قبليآ .طبق آنچه اعالم كرده بود به قرنتس نرفت

ن برهه مهم از خـدمت او  يد كه در ايگو مي اًقيدق) 17 يال 12(ات يپولس در آ .از محزون شدن روح بود يريجلوگ
ـ يد ديپولس افسس را ترك گفت و به ام ،ميگفت گونه كه قبالًهمان  ،چه رخ داده بود افتن از يـ  يطس و آگـاه يدن ت

ل يانجة موعظ يفرصت را برا يخداوند درها ،دياو به تروآس رس كه يماهنگ .ت قرنتس به تروآس سفر كرديوضع
  .گشود يو يح در آنجا بر رويمس
 يسـا يبـار كل  .نـد يطس در آنجـا نبـود كـه او را بب   يت .افتين يروح پولس آرام يي،ن فرصت طاليبر خالف ا 13 :2

و  ؟پرداخـت  مي حيل مسيشارت انجماند و به ب مي تروآس در ديا او بايآ .كرد مي ينيار بر دل پولس سنگيقرنتس بس
د كـه  يپرسـ  مـي  ازا خـود  يهر كسـ  .ه رفتيم خود را گرفت و به مكادونياو تصم ؟شد مي هيد عازم مكادونيا بايا آي

افتند كه رفتار آنها بود كـه باعـث   ي ميدر يا آنها با شرمساريآ .ن عبارات چه بوديان به هنگام خواندن ايواكنش قرنت
 يـي ن فرصت طاليآنها چن يت روحانيو باعث شده بود كه او به خاطر مطلع شدن از وضع ،پولس شده بود يناآرام

  ؟در بشارت را از دست دهد
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ن رو يو از ا .بود يروزينهاد پ مي ح قدميخدمت به مس يهر جا كه او برا ،مهم نبود. پولس مغلوب نشده بود 14 :2
رابرتسـون   .بـرد  مي در موكب ظفر خود اًدائم ،حيدر مسكن شكر خدا راست كه ما را يل :ديگو مي ياو با شكر گزار

(A.T.Robertson) ديگو مي :  
 يشـاد  يهـا  بـه اوج قلـه   اي هگذشته و همچون پرند يديأس و ناامياز باتالق  ،حيتوض اي هپولس بدون كلم

  .رديگ مي شمارد اوج مي رين خود را حقييپاة در ي كهدر حال ي،و همچون عقاب. كند مي صعود
اسـرا را بـه    ،شكوهمند خـود بـه وطـن    يهايروزيها پس از بازگشت از پياز تظاهرات روم يرينجا تصوير اپولس د

بخور بـه دسـت    ي كهان در حاليل اسرا و جنگجويخ يكه در دو سو يافراد. نمودند مي تيتخت هدايپا يابانهايخ
كـه از   يز خداوند را همچـون فـاتح  يپولس ن .ساخت مي آن مكان را پر يو عطر و بخور فضا ،رفتند مي داشتند رژه

هر جا كـه خداونـد توسـط    . كشد مي ريكند به تصو مي د و پولس را در موكب خود حمليآ مي هيتروآس به مكادون
 .شـود  مـي  ح توسط پولس رسـول در همـه جـا منتشـر    يعطر معرفت مس .است يروزيآنجا پ ،رود مي ن خوديخادم

  : سدينو مي (F.B Meyer)ريام
 .ديـ شـتر آشـكار گرد  يت خداوند بيت شخصيرا بهتر شناختند ؛ محبوب يسيقدم نهادند مردم ع هر جا كه آنها

 يمـرد ناصـر   يكه آنها را بـه سـو   يعطر ،افتندي يكه در هوا پراكنده شده بود اگاه ييمردم از عطر خوشبو
  .كرد مي جذب

و پـولس در آن   پيـروز شـده   چرا كه خداوند ،طان شكست خورده استيپندارد كه در جنگ با ش نمي از رو پولس 
   .ك استيشر
فاتحـان و سرنوشـت اسـرا     يبـرا  يروزيـ عطر بخور از پ ،كند مي كه پولس بدان اشاره يروزيدر تظاهرات پ 15 :2

ـ ناج يك سـو بـرا  ياز  .امد به همراه دارديل دو پيافته است كه بشارت انجين رو پولس درياز ا .دييگو مي سخن ان ي
پـرجالل  ة نـد يبر آ يآن ضمانت ،رنديذپ مي كه آن را يكسان يبرا .يگريز ديلكان چها يبراو  ،ز به همراه دارديك چي

ن امر ياو ا يرا كه برايز ،افته استياما در هر دو صورت خدا جالل  .آورد مي گران خبر از هالكتيد ياست ؛ و برا
  : ته استگف يبه درستر يام .گرانيد يبرا يگر عطر داوريد ييض است و از سويك سو عطر فياز 

شـود   ين مفهوم در ذهن ما تداعيد ايبا ،ميخدا هست يح برايمس يند ما عطر خوشبويپس هرگاه كه به ما گو
ـ با .مين باشـ يزمـ  يح بر رويمسة كنند يخدا تداع يرابم كه يات داشته باشيدر خود ح آن قدركه  د آنگونـه  ي

بـه او   يكه همچون قربـان  يمبارك يو همان زندگ ،نديرا در ما ب يسيع ،نديب مي باشد كه هر روز كه خدا ما را
  .اد آورديدر حضور او پراكنده شد را به  ييم و همچون عطر خوشبويتقد

ـ  ،عطـر مـوت   ،هالكـان  ياما برا ،ات هستنديح يات اليان عطر حيحيمس ،افتگانينجات  يبرا 16 :2 مـا   .مـوت  يال
اما  ،ميآور مي ات به ارمغانيمانداران حيا يكه برا »تايعطر با طراوت خود ح« ،ديگو ميپس يليم كه فيهست يزيآنچ
از  يداديـ در رو ييباير دو جانبه به زين تأثيا ».عطر مرگبار هالكت«زنند  مي مان آوردن سر بازيكه از ا يكسان يبرا

كـه   يتـا هنگـام   ،ان تابوت عهد خدا را غصـب كردنـد  ينيكه فلسط يهنگام .ده شده استير كشيق به تصويعهد عت
اما با باز گرداندن تابوت عهد ). 5سمو  1(آنها به همراه داشت يبرا يرانيو و يان آنها بود مرگ و تباهيت در متابو
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كه پـولس   يهنگام .)11 :6سمو  2(ورد آ مي او و اهل خانه اش به ارمغان يعوبد ادوم بركت و سعادت براة به خان
 ،ديـ گو مي اد بر آوردهيفر ،شدياند مي ،در بر دارد يمهم يامدهاين پيكه چن) ليانج(غام ير بشارت پيت خطيبه مسئول

  »؟باشد يست كه كافين امور كيا يبرا«
 يسـت كـه كـاف   ين امور كيا يبرا .ميابيدر » ميما هست« توان بهتر در عبارت مي را )17و  16(ة يان آيارتباط م 17 :2

ـ كه بـا آ  يد با ارتباطيوضوع بان ميا( رهيو غ ،ميساز نمي را كالم خدا را مغشوشيز ،ميما هست ؟باشد دارد ) 5 :3(ة ي
 يـي گرا يهـود ينجا اشاره دارد به معلمان يدر ا ياريبس) .ت او از خدا استيد كفايگو مي كه پولس ي كهجائ ،ميابيدر

د كه آنها كالم خـدا را  يگو مي پولس ؟ن مردان چگونه بودنديا .افكنند ييان و پولس جدايان قرنتيكه قصد داشتند م
پـر  ة شـ يك پيـ ل بـه  يكردند خدمت را تبـد  مي يآنها سع .داشتند يماد يها زهيآنها انگ .كردند مي غيا تبليه و فروخت

به شراب  يكه با افزودن ناخالص يمغشوش ساختن به كار رفته در مورد كسان ينجا برايكه در ا يعبارت .درآمد كنند
خـود بـه    يها ن بودند كه با افزودن آموزهيكذبه به دنبال ان معلمان يز ايو ن.رفت مي ز به كاريكردند ن مي قيآن را رق

  .زنديعت را با هم در آميض و شريخواستند ف مي به عنوان مثال آنها .سازند يا تقلبيآن را مغشوش و  ،كالم خدا
ار توانست بـا چهـ   مي بلكه او .كرد نبود مي يا تقلبيكه كالم خدا را مغشوش ساخته و  يپولس از آن دسته از كسان 

 ،اسـت  »صـراحت  ياز رو« يكه به معنـا  ،است ين آنها از ساده دلياول .ديف نمايعبارت مهم خدمت خود را توص
ن ين عبارت را چنيبه مزاح ا رابرتسون .ز آشكار بوديهمه چ .نبود يچ مكر و ترفنديدر او ه .خدمت او صادقانه بود

  ».چه در باال ن وييشه خوب بوده چه در پايشراب پولس هم« :معنا كرده است
خدا منشـأ   .گفت از خدا بود مي گر او هر آنچه را كهيد يانيبه ب .داند مي نكه او خدمت خود را از جانب خدايدوم ا

ـ افزا مـي  سپس او .افت تا به خدمت خود ادامه دهدي مي و او از خدا قدرت ،غام او بوديپ ـ ا .د در حضـور خـدا  ي ن ي
 نگـرد خداونـد را خـدمت    مـي  قت كه خدا همـواره بـر او  ين حقياز ا يموضوع بدان معناست كه كه پولس با آگاه

 .بمانـد  يتواند از نظر خدا مخف نمي يزيچچيافته بود كه هيكرد و در  مي تياو در برابر خدا احساس مسئول .كرد مي
ـ يم ييگو مي ح سخنيدر مس ،ديگو مي سپس او در آخر ح و در مقـام  يبـه اقتـدار مسـ    ،حينكـه او در نـام مسـ   يا يعن

  .گفت مي ح سخنيمس يسخنگو
  

  )5 – 1 :3(خدمت يت پولس برايصالح) ت
 او .ف خـدمت خـود بـه كـار بـرده اسـت      يتوص يچهار عبارت مشخص برا )17 :2( يانيپولس در قسمت پا 1 :3

 نين به نظر برسـد كـه او دارد خـود را تحسـ    يچن ،منتقدانش اًمخصوص ي،برخ ين مطلب برايد ايت كه شاسدان مي
نجـا  يدر ا )باز(ة واژ ؟ميكن مي ا باز به سفارش خود شروعيآ ،كند مي ن سؤال آغازين باب را با اين رو ايااز  .كند مي

ن اتهـام را بـر او وارد   ين معنا است كه ايتنها بد ،بلكه. ن كرده استيبدان معنا نست كه او در گذشته خود را تحس
   .كند مي ينيشبين اتهام را خود پيو اكنون او تكرار ا ،آورده بودند

نجـا  يدر ا )يبعضـ (مقصود پـولس از   ؟ميا از شما داشته باشياج به سفارش نامه جات به شما ياحت يا مثل بعضيآ يا
كه قـرنتس را   يو احتماأل هنگام .مياحتماأل از اورشل ،آنها با سفارش نامه جات آمدند .هستند )17 :2(ة ن كذبيمعلم
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ان يحيه معموأل مسياول يسايدر كل .افت كرده بودند با خود بردنديدركه از جماعت  يسفارش نامه جات ،ترك كردند
ـ   نمي چ وجهيه به هين آيپولس در ا .بردند مي گر سفارش نامه با خوديبه مكان د يسفر از مكان يبرا ن يخواهـد چن

كـرد   مـي  نين كذبـه را تحسـ  ين معلمـ يكه ا يزيدارد تنها چ مي بلكه او با ظرافت تمام اظهار .را نكوهش كند يعمل
   .نداشتند يگريت دين آنها صالحيجز ا .بودند ها ن نامهيهم
آنها انكار كرده بودند كه  .ر سؤال برده بودنديپولس را ز يكه به قرنتس آمده بودند اقتدار رسالت يانيگرا يهودي 2 :3

ـ يجاد كرده بودند تا از ايد ايان ترديد آنها در ذهن قرنتيشا .ح استيمس يقياو خادم حق س هـر گـاه كـه پـولس     ن پ
ـ ا به سفارشنامه نيده كه آيا پرسين سؤال را از قرنتياو ا .خواست به مالقات آنها برود از او سفارش نامه بخواهند از ي

ح يمسـ  يآبا او آنهـا را بـه سـو    ؟كه آنها هنوز بت پرستان المذهب بودند او به قرنتس نرفته بود يا هنگاميآ ؟است
ـ پاسـخ ا  ؟بر خدمت او نزده بود يدييگرانبها در قرنتس مهر تأ يبا سپردن جانهاا خداوند يآ ؟ت نكرده بوديهدا ن ي

ـ بـا ا  .انيع آدمينوشته شده در دل او معروف و خوانده شده جم ،پولس بودندة ان خود رساليقرنت .است ن اوصـاف  ي
نـه   .او مصـون بودنـد   و آنها در محبت ،آنها ثمره خدمت او بودند .به دست نوشته به قلم و جوهر نبود يازيگر نيد

ـ ه يـ مان آنهـا در تمـام آن ناح  يچرا كه ا ،ان بودنديع آدميجمة ن بلكه آنها معروف و خوانده شديتنها ا قـت  يك حقي
نكـه آنهـا از بـت    يا ،رفته استيصورت پذ ين افراد تحول و دگرگونيبرده بودند كه در ا يمردم پ .شناخته شده بود

پولس  يبر خدمت اله يآنها گواه .افته بودير ييآنها تغ ير زندگيگر مسيكه دنيو ا ،آورده بودند يبه خدا رو يپرست
   .بودند

او بودند ؛ اما در ة ان رساليپولس گفته بود كه قرنت .در تضاد باشد) 2ة يبا آ 3ة يآ(رسد  مي به نظر ،در نگاه اول 3: 3
در دل او نوشـته شـده اسـت ؛ در قسـمت      د رسالهيگو مي )2ة يآ(او در .ح هستنديمسة د كه آنها رساليگو مي نجايا

ـ قرنت يح رساله را بر دلهايپر واضح است كه مس) 3ة يآ( يانيپا  ن اخـتالف را يـ چگونـه ا  .ان مرقـوم داشـته اسـت   ي
 آن را شرح) 3ة يآ( او هستندة ان سفارشناميد قرنتيگو مي )2ة يآ(ن است كه پولس در يپاسخ ا ؟ه كرديتوان توج مي
ـ ز ...ديمـا هسـت  ة شما رسال« :ه بهتر بتوان درك كرديان آنها را با متصل كردن دو آيمد ارتباط يشا .دهد مي را ظـاهر  ي
را بر همه مبرهن بود كـه خداونـد   يپولس بودند زة ان سفارش ناميقرنت ،گريد يانيبه ب. ديح باشيمسة د تا رسالاي هشد

پـولس   ي كـه يو از آنجـا  .شـن بـود  بودن آنهـا بـر همـه رو    يحيمس .آنها صورت داده است يدر زندگ يميكار عظ
مفهوم عبارت  .شدند مي پولس محسوبة آنها خود سفارش نام ،خدا بود يت آنها به سويهدا يبرا يانسان اي هليوس

آنهـا صـورت    يم را در زنـدگ ياست كه كار عظ يتنها كس يسيخداوند ع .ن استيز همين »خدمت كرده شده از ما«
   .خدمت پولس انجام داده بود ن كار را توسطيانا اول ،داده بودند

 يپولس نوشـته شـده بـه روح خـدا    ة رسال ،مخالفان پولس نوشته شده به مركب بود يها كه سفارش نامه يدر حال
سـد و  ينو مـي  انا خدا بر دل انسـانها  ،رود مي نيكمرنگ شده و از ب يجوهر روز اًمسلم .بود ين رو الهيو از ا ي،ح

 .دل نوشـته شـده اسـت    يبلكه بر الواح گوشت ،ح نه بر الواح سنگيمسة ه رسالد كيافزا مي سپس پولس .است يابد
دنـد بلكـه نوشـته    يد نمـي  يادبود سنگيح را مرقوم بر الواح يمسة چگاه رساليكردند ه مي دنيكه از قرنتس د يمردم

  .ان آنجايحيمس يشده بر دل و زندگ
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ان يرسد كه او تفاوت م مي ن به نظريچن ،كند مي سهيدل را با هم مقا يو الواح گوشت يكه پولس الواح سنگ يهنگام
امـا در چـارچوب    ،نا عطـا شـده  يبر كوه س يعت بر الواح سنگيشر اًمسلم .ل را مد نظر داشته استيعت و انجيشر
پـولس   .كنـد  مـي  نينوشته شده است اطاعـت را تضـم   يگوشت يض و محبت كه بر دلهايغام فيل خدا توسط پيانج
ـ نجا ايرسد كه در ا مي د به نظريسپس بع ،پردازد مي ن موضوعيبه ا يتر عيبعد به طرز وس ياندك ن موضـوع را مـد   ي

   .نظر قرار داده باشد
 سپرده بود سـخن  يكه خداوند به و يدر مورد رسالت و خدمت ينانين اطميم پولس با چنيشنو مي كه يهنگام 4 :3

ن موضوع سخن ينان در مورد اين اطميبا چن يده مي چگونه به خود جرأت« ،ميممكن است از خود بپرس ،ديگو مي
انا او  ،باشد ييدفاع از رسالت خود ممكن است همچون خود ستا .داده شده است )4(ة يپسخ در آ »؟پولس يي،بگو
ش خـدا  يتواند از آزما مي كه ياعتماد ،گريد يانيبه ب ،د اعتماد او بر خداستييگو مي او .كند مي نجا آن را انكاريدر ا

كـه   يح و در كاريبلكه او توسط مس ،خود يينان ندارد و نه به توانايچ وجه به خود اطمياو به ه .ديرون آيد بسربلن
ـ تغ .ابـد ي مـي  خدمت خـود  يبرا يكافة شواهد و ادل ،ان انجام داديقرنت يزندگ يح برايمس ر در ير مهـم و چشـمگ  يي

   .زد مي ت پولس را رقميان خود صالحيقرنت يزندگ
 حيمسـ  يسـ يرسـول ع ة سـت ياقـت شـخص خـود كـه او را شا    يت و لينجا هر گونه كفاير پولس در اگيد يبار 5 :3

ق يـ ن موضوع كـه خـود را ال  يپولس از ا .بلكه از آسمان ،قوت خدمت او از خود نبود .كند مي بيگرداند را تكذ مي
  .نداشت يچ ثمريخدمت او ه ،ن خدمت ندانسته بوديق ايدانست كه خدا او را ال مي او .شمارد نگران نبود

  

   )18 – 6 :3(د يق در مقابل عهد جديعهد عت )ث
اكنون بـه شـرح    .خدمت سخن گفته است يش برايها يستگيت خود و شاين لحظه از صالحيپولس كه تا به ا 6 :3

ـ را با عهد جد )عتيشر(ق يعهد عت ي،ات بعدياو در آ .پردازد مي از مفهوم خدمت ي تر عيوس ـ انج(د ي  سـه يمقا )لي
كه در قرنتس به شدت بـا او   يكسان .ن همگام استيدر ا ين موضوعيپرداختن به چن يبرا يل خوبين دليا .ندك مي

 .زنديض در هم آميعت را با فيبودند كه در صدد بودند شر ينها كسانيا .ن بودنديگرا يهوديكردند همان  مي مخالفت
 عت را بـه جـا  ياز شـر  يد قسـمت يـ رفته شـوند با يذخواهند در حضور خدا پ مي آموختند كه اگر مي انيحيآنها به مس

ـ او سخنان خـود را بـا ا   .ديگو مي ق سخنيد بر عهد عتيعهد جد ينجا به برترين رو پولس در اياز ا .آوردند مي ن ي
ك يـ  يك عهد بـه معنـا  ي اًمسلم .سته ساخته استيد شايكند كه خدا او را به عنوان خادم عهد جد مي عبارت آغاز

در  .عطا كرده بـود  يبود كه خدا آن را به موس يعتيك نظام شريق يعهد عت .مان استيك پيا يو  ،ك توافقي ،وعده
ان خدا و انسان يم يعت توافقيشر .مان انجام اعمال بوديعت پيشر .عت بركت مشروط به اطاعت بوديچارچوب شر

 ،داشـت  ياما آن به انسان بسـتگ  .ز سهم خود را انجام خواهد داديخدا ن ،كه اگر انسان سهم خود را انجام دهد ،بود
 ،ن عهـد يـ خدا در چارچوب ا ،ل استيد انجيعهد جد .به ارمغان آورد يو يرا برا يتوانست عادل شمردگ نمي آن

ز در يـ همـه چ  .ض خود انسان را بركت دهـد يح پرداخت آزادانه با فيسع مسيكه ع اي هيدهد كه توسط فد مي وعده
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چگـاه  يق هيـ كـه عهـد عت   يزيـ د قادر است آنچيعهد جد ،ن روياز ا .ه انساندارد و نه ب يد به خدا بستگيعهد جد
  .ل شود را به انجام برساندينتوانست به انجام آن نا

نـه  « ،كنـد  مـي  ن آغازيچن) 6(ة ياو در آ .دهد مي ل به دستيعت و انجير از شريچشمگة سينجا چند مقايپولس در ا
اگر  ،اند هر كردين تفسيه را چنين آيعمومأ ا ».كند مي ن روح زندهكيكشد ل مي را كه حرفيحرف را بلكه روح را ؛ ز

بـدون   ،ديدر اطاعت از آنهـا داشـته باشـ    يه كرده و سعيكتاب مقدس توج يشما فقط به ظاهر و مفهوم تحت الفظ
ب يبـه شـما آسـ    ،نكه به شـما كمـك كنـد   يا يآنگاه آن كالم به جا ،ديد از روح كامل كالم اطاعت كنينكه بخواهيا

ار موشـكافانه و  يزهـا بسـ  ين چيزتريك از ريآنها در دادن ده  .ن موضوع بودندياز ا اي هسان نمونيفر .خواهد رساند
ن عبـارت  يـ ح از ايصـح  ين كـاربرد يگر چه ا .)23 :23 يمت(كردند  نمي گران را محبتياما د ،كردند مي ق عمليدق

ـ به انج »روح«و  يعت موسيبه شراشاره است ) 6(ة يدر آ »حرف« .ستيگريز دير چياما تفس ،است ـ ي ض خـدا  يل ف
 .ديـ گو مـي  عت سـخن يدر واقـع او دارد از خـدمت شـر    ،»كشـد  مي حرف«د يگو مي كه پولس يهنگام .اشاره دارد

 »عت دانسـتن گنـاه اسـت   ياز شـر « .كند مي م مقدس آن قاصر هستند محكوميكه از انجام مفاه يعت تمام كسانيشر
 .)10 :3غـال  ( »عت تا آنها را به جا آرديكتاب شر يها د در تمام نوشتهيثابت نكا ملعون است هر كه« .)20 :3روم (

عت را داد تـا انسـان از گنـاه    يبلكه او شـر  .ات باشديح ياعتا يبرا اي هليعت وسيخواهد كه شزر نمي چگاهيخدا ه
ـ آن ب .ده شده اسـت ينجا روح ناميد در ايعهد جد .ابد و گناه محكوم شودي يآگاه نمونـه و   يق روحـان انگر تحقـ ي

ل يچگاه نتوانستهبدان تحقق بخشد اكنون توسط انجيكند اما ه مي عت مطالبهيآنچه كه شر .ق استيعت عهد يها هيسا
   .به اجرا در آمده است

   :كند مي انين بين موضوع را چنيا (J. M. Davies)س يويد
بـه   ،ده شـده اسـت  ير كشيبه تصو يخوبنا كشته شدند به يكه در س ينفر )3000(كشد در  مي كه )يحرف(خدمت «

افتند يكاست نجات يكه در روز پنط يدر سه هزار نفر ،ات بخشيخدمت ح ،ق ؛ و خدمت روحيهنگام آغاز عهد عت
   » .ده شده استير كشيبه تصو

ـ «نجا به طور خـاص  يپولس در ا .دهد مي ان دو عهد ادامهيبه تضاد م )8و  7(ات يآ 7 :3  يرا كـه بـا اعطـا    »يجالل
 افـت ي )4و  3( يجالل و با جالل هفده بار در بابهـا  يها واژه .كند مي سهيل مقايعت همراه بود را با جالل انجيرش

توانـد   مي ن فقطيا .ده شده استينام »ده شدهيخدمت موت كه در حرف بود و بر سنگها تراش«ق يعهد عت .شوند مي
كننـد مـرگ را بـه همـراه دارنـد       نمي كه آنها را حفط يسانتمام ك ين ده فرمان برايا .به ده فرمان اشاره داشته باشد

ن يـ بحث بر سـر ا  اًمسلم .در كار نبوده است يعت جالليشر يد كه به هنگام اعطايگو نمي پولس .)13 :19خروج (
 ياز حضـور و قـدرت الهـ    يپرشـكوه  يها جلوه ،عطا كرد ينا ده فرمان را به موسيكه خدا بر كوه س يهنگام .نبود

گفـت چهـره اش    مـي  سـتاده ود و بـا خـدا سـخن    يدر آنجا ا يكه موس يقت هنگاميدر حق .)19خروج (ده شد يد
را نظـاره كننـد بـه سـبب      يتوانستند صورت موسـ  نمي لياسرائ ين رو بنياز ا .ياز شكوه اله يريثتأ ،درخشان شد

امـا   .زد مـي  شمانشـان را چ يموسة ره شوند چرا كه نور چهريخ يتوانستند به صورت موس نمي آنها .اوة جالل چهر
 يموسـ ة ن بـدان معناسـت كـه نـور چهـر     يا .بود ياو كه فانة جالل چهر :ديافزا مي ن عبارت مهم رايسپس پولس ا
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او ة فـ يوظ .ار محـدود و مشـخص داشـت   يبسـ ة فيك وظيعت يشر .بود يو فان يك جالل موقتيآن  .نبود يشگيهم
امـا آن تنهـا تـا زمـان      .ن جنبه پر جالل بوديو از ا ،خدا بود يها انگر خواستهيعت نمايشر .آشكار ساختن گناه بود

 .)14 :10روم (مـان دارنـد اسـت    يكـه ا  يكسـان  يعت به جهت عدالت بـرا ياو كه تحقق كامل شر ،ح داده شديمس
زهـا در نجـات   يو آن چ ،نده بوديآ يكوين يزهاياز چ يريعت تصويشر. ينيح تحقق عيبود اما مس اي هيعت سايشر

  .ابندي مي ا تحققيدنة دهند
عبـارت   ؟شتر بـا جـالل نخاهـد بـود    يچگونه خدمت روح ب ،دارد يت پر جاللين ماهيعت چنياكنون اگر شر 8 :3 
كه خبر  يو در مقابل كسان ،كند مي ل كاريروح خدا در بشارت انج .ليبه انج اي است نجا اشارهيدر ا »خدمت روح«

بلكه به  ،نده نداردين عبارت داللت بر آيدر ا »نخواهد بود« .ندكن مي رند روح خدا را خدمتيپذ مي خوش نجات را
ـ  يد يقتيحق اًپس مسلم ،اكنون حاكم باشد يطيا شرايقت و ياگر حق .ر آن اشاره دارديعاقبت اجتناب ناپذ  يگـر در پ

   .آن خواهد بود
تمـام انسـانها    يآن بـرا  .عت قصـاص بـود  يامـد شـر  يپ .ده شده استيخدمت قصاص نام ،قينجا عهد عتيدر ا 9 :3

ـ  يبا ا .عت را به طور كامل اجرا كنديتوانست شر نمي چكسيرا هيز ،ت به همراه داشتيمحكوم بـه   ينحـال آن جالل
اما خدمت عدالت در جالل خواهـد   .داشت يك عملكرد واقعيك هدف و يآن هنگام  يعت برايشر .همراه داشت

كند كه در آن انسـانها عـادل    مي را آشكار يكه عدالتاست  يخدمت ،خدمت عدالت« :ديگو مي (Hodge)هادج  .افزود
جـالل   » .ابنـد ي مـي  ييعت بر آنان قرار گرفته است رهايكه توسط شر يتينسان از محكوميو بد ،شوند مي محسوب

 .تـوان شـناخت   مـي  ق را تنهـا بـه روح  يو عم ين شكوه ابده ايمشاهده نمود بلك يكيزيد فيتوان به د نمي ل رايانج
  .نا استيار فراتر از جالل سيبسجالل جلجتا 

 سـه يد مقايكه شما آن را با عهد جد ين حال هنگامياما با ا ،عت جالل داده شده بوديك معنا شرياگر چه به  10 :3
ـ از دو عهـد را بـه مـا ارا    يسه قويك مقايه ين آيا .ندارد يقت جالليآن در حق ،ديكن مي  قـت يكنـد و در حق  مـي  هئ
 را در نور خود محو يگريكامأل د يكي ،ميده مي گر قراريكديكه دو عهد را در كنار  يامد هنگيخواهد به ما بگو مي
 يرگيباشد ت تر ميهر چه جالل عظ« ،ديگو ميرابرتسون  .ق سبقت جسته استيد از عهد عتيعهد جد يعني ،سازد مي

ـ  » .نـدارد  يك نقطه جالليق حداقل در يعهد عت ،ديبه خاطر جالل وافر عهد جد .كمتر است  :دارد مـي  اظهـار  يدن
   » .شود نمي در آسمان مشاهده يگرينور د ،در خشد مي د در قوت خوديكه خورش يهنگام«
ـ با .در جالل خواهـد بـود   يق اولياز طر ين باقينه ايهر آ ي،ا جالل بودي يرا اگر آن فانيز 11 :3  د بـه دو حـرف   ي

امـا آن جـالل همـان     ،عت همراه بـود يشر يكه با اعطا است ينجا جالليمفهوم در ا .مييتوجه نما »در«و  »با«ة اضاف
ض خدا در خود جـالل  يل فياما انج ،ق اعطا شد جالل با آن همراه بوديكه عهد عت يهنگام .د استيعنصر عهد جد

  .دارد
 »يآن فـان «مقصـود از   .كنـد  مي سهيل مقايانج يشگيت هميق را با ماهيعهد عت يت گذرا و آنيه ماهين آين ايهمچن 

ن ين رو اياز ا » .)7ة يآ(ده يخدمت موت كه در حرف بود و بر سنگها تراش« –تواند باشد جز ده فرمان  نمي يزيچ
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عت منسـوخ  يند رسـوم شـر  يگو مي آنها .كند مي بيكه به نگاه داشتن سبت معتقدند را تكذ ييستهايادونت يه ادعايآ
   .است يقوت خود باق كن ده فرمان هنوز بهيشده است ل

چگـاه محـو   يل هيـ ن موضوع است كـه انج يمان آشكار به ايد ايگو مي نجا از آن سخنيكه پولس در ا يديام 12 :3
ـ او چ .ديگو مي ن سخن رايا يريبا كمال دل ي،نان قوين اطميپس او به خاطر ا .ا كمرنگ نخواهد شدينشده و   يزي

ا امـروزه بـه اصـطالح    يـ ان دنياز اد ياريدر بس .وجود نداشت يپنهان كار يبرا يليچ دليه .دينداشت كه پنهان نما
ـ آنهـا از   .ق آشنا شـوند ين اسرار عميد با ايگروندبا مي انين اديكه به ا يكسان .وجود دارد ييرازها ك مرحلـه بـه   ي

نـان  يل بـه وضـوح و بـا اطم   يانج .ز واضح و روشن استيهمه چ .ستين نيل چنياما انج .نهند مي گر قدميمرحله د
   .ديگو مي آسمان و جهنم سخن ،ثيتثل ،چون نجاتهم يكامل در مورد موضوعات

ـ يپـس زم  .را نظر نكنند ين فانيتمام شدن ا ،لياسرائ يد تا بنيخود كشة بر چهر يكه نقاب يو نه مانند موس 13 :3 ة ن
پـس از مانـدن در    يكـه موسـ   يم كه هنگـام يخوان مي در آنجا ما .شود مي افتي )35 – 29 :34خروج (در )13(ة يآ

 ل به خـاطر جـالل صـورت او   يقوم اسرائ .درخشد مي دانست كه چهره اش نمي ر آمدينا به زيز كوه سحضور خدا ا
سپس او . ك شدنديز نزديو آنها ن ،ك شوندياما او به آنها اشاره كرد كه به او نزد .ك شونديدند كه به او نزديترس مي

از سخن گفـتن   يو چون موس« :ميخوان مي )33 :34خروج (ما در  .گفته بود را به آنها داد يكه خدا به و يده فرمان
ن كـرد  يچن يدهد كه چرا موس مي شرح 13 :3 تيانقرندوم پولس در  .»ديخود كش يبر رو ينقاب ،شان فارق شديبه ا
كه خدا بـه او   يعتيشر ،گريد يانيبه ب .بود ياو او فانة جالل چهر .را نظر نكنند ين فانيتمام شدن ا ،لياسرائ يتا بن

خواست كه قوم تمام شدن آن  نمي يپس آن جالل در حال محو شدن بود و موس .گذرا داشت يده بود جاللعطا كر
 ييبـا يبـه ز  (F. W. Grant)گرانـت   .بلكه محو شـدن آن را  ،خواست مانع از روئت جالل شود نمي يموس .ننديرا بب

ن با آمـدن خداونـد   يو ا » .كرد مي باز يگريشخص دة جالل چهر يد راه را برايبا يموسة جالل چهر« ،گفته است
چگـاه  يد هيـ جـالل عهـد جد   .د صورت خود را نپوشـاند ين شد كه خادم عهد جديبه ا و .ح محقق شديمس يسيع

   .ا محو نخواهد شديكمرنگ و 
هـود  يو در طول قرنها قوم  .ستيچ يافتند كه مفهوم عمل موسيل در نياسرائ يبن .ظ شديشان غليبلكه ذهن ا 14 :3

 نجـات  يبـرا  يعت را راهـ يبودنـد كـه شـر    اي هنوشـت عـد   مـي  ن نامه رايكه پولس ا يدر زمان يحت .دندن بويچن
  .رفته بودنديح را نپذيمس يسيپنداشتند و خداوند ع مي

ن نامـه را نوشـت   يكه پولس ا يزمان ،گريد يانيبه ب .است يق باقيرا كه تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتيز 
افتـه  يداشـته بـود را در ن   ياز پدران آنها مخف يكه موس ير نقابيراز ز ،خواندند مي ق رايعهد عت انيهوديكه  يهنگام
  .ح كامل شديمس يسيعت در خداوند عينكه شريو ا ،است يك جالل فانيعت يدانستند كه جالل شر نمي آنها .بودند

 انـد  هگفتـ  يبرخـ  .ك نوشـته شـده اسـت   يتالينجا به شكل ايدر ا »نقاب«ة واژ. گردد مي ح باطليرا كه فقط در مسيز 
ن اسـت كـه   يـ گـر ا ير مناسـب د يتفسـ  .ديح به كمـال رسـ  ياست كه در مس »قيعهد عت«ت ينجا نقاب نيمقصود در ا

  : ديگو مي يبه خوبادج ه .رود مي نيح از بيمان آوردن شخص به مسيق به هنگام ايدر فهم عهد عت يدشوار
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 » .ح موعـود خوانـده شـود   ير مسيو تصو ييشگويكه با درك از پ قابل فهم است يق تنها زمانيمتون عهد عت«
  . دارد مي ق برينقاب را از عهد عت ...حيشناخت از مس

اما اكنون نقاب بر دل  ،بود يموسة نقاب بر چهر ،قير عهد عتيدر تصو .كند مي رييتغ ير به نرمينجا تصويدر ا 15 :3
 )ياصـل (برند كه عمـل   نمي يچگاه پيو ه ،اعمال خود عادل شوندة يخواهند بر پا مي آنها هنوز .هود قرار دارديقوم 

خـود   يهـا  يسـتگ يكسب نجات توسـط شا  يآنها در پ .ده استيب جلجتا به انجام رسيتوسط نجات دهنده بر صل
كسب رحمـت   يد خود را براينكه آنها بايكند و ا مي آنها را محكوم عت كامالًيفهمند كه شر نمي چگاهيو ه ،هستند

  . به آغوش خداوند بسپارندض يف
 يكيهود و چه يچه قوم  .يهوديباشد به شخص  اي هد اشاريا شايو  ،ديگو مي هود سخنيه از دل قوم ين آيا 16 :3

 قـت آشـكار  ين حقيـ سـپس ا  .شـود  مي و ابهام رفع ،نقاب برداشته شده ،ديخداوند رجوع نما يهود به سوياز قوم 
اگـر   .ابنـد ي مـي  ل تحقـق ياسـرائ  يحايمس يعني ،عت در پسر محبوب خدايشر يها هيو سا ها شود كه تمام نمونه مي

خـدا   يت وفادار به سويبق ي كههنگام ،ندهيبه آ اي است ه اشارهين آيپس ا ،هود باشديه تمام امت ين آيمقصود از ا
   .شده است ييشگويپ )32 ،26 ،25 :11(ان يگونه كه رومهمان  ،كنند مي بازگشت

امـا  «ن عبارت كـه  ينجا با گفتن اياو در ا .ق استيد عهد عتيح كليد كرده است كه مسين جا تأكيپولس تا بد 17 :3
ز از آن ين »كينگ جيمز جديد« كه ،ها از ترجمه ياريبس .كند مي ديقت تأكين حقيگر بر ايد يبار »خداوند روح است

 اما چـارچوب مـتن بـه مـا     .اند هكرد ريكه آن را روح القدس تفس اند هروح را با حرف بزرگ نوشتة واژ ،دسته است
تمـام   .)10 :19مكـا  ( »روح نبوت اسـت  يسيشهادت ع«گونه كه همان  ،ق استيد كه خداوند روح عهد عتيگو مي

ن معناسـت  يبـد  »است يآنجا آزاد ،خداوند است ي كهيجا« .ابدي مي ح تحققيق در مسيعهد عت يها هيو سا ها نمونه
ـ ي ،اسـت  يآنجـا آزاد  ،هوه شناخته شـود يا يوان خداوند ح كه به عنيمس يسيكه هر جا كه ع از اسـارت   يآزاد يعن

   .در كار باشد ينكه نقابياو بدون اة دن چهريدر د يو آزاد ،از ابهام در خواندن كتاب مقدس يآزاد ،عتيشر
مـا   ةهمـ  ،ديـ در چارچوب عهـد جد  .دياجازه داشت جالل خداوند را مشاهده نما يق تنها موسيعهد عت رد 18 :3

 امـا مـا   ،شـد  مـي  دهيد پوشـ يـ پس از اتمام سخنانش با قوم با يموسة چهر .ميستن به جالل خدا را داريافتخار نگر
و اعتماد كامل به خدا  ،م با اعتراف به گناهانمان و توبه از آنهايتوان مي ما .مينقاب داشته باش يبة ك چهريم يتوان مي

نقاب گناه «د يما با ،ك مبشر با تجربه در هندوستان گفته استيام در مق يشخص .مينقاب نگه دار يخود را بة چهر
مـه  ين ينقـاب تمـام كارهـا    ي،سازشكار يتالش برا يي،نقاب ظاهر آرا ،كردن ينقش باز ،نقاب تظاهر ،ميرا بر دار

  » .رهايو خ ها يو تمام بل ،كاره
خداوند  ،ميخوان مي آنگاه كه كالم را .داستنه كالم خيآ .مينگر مي نهين است كه جالل خداوند را در آيا يگام بعد 
   .بلكه تنها منعكس در كالم خدا ،مينيب نمي او را روبرو يما حت .مينيب مي را با تمام شكوهش يسيع

ك انسان را يح به عنوان يمس ياخالق ييباينجا زيپولس در ا .ميكن مي د كه ما جالل خداوند را مشاهدهييو توجه نما
 خاطر نشان يگونه كه دنهمان  .او را كه بر دست راست خدا برافراشته شده است يجالل كنون بلكه ،مد نظر ندارد

   :ن استيح چنيسازد جالل مس مي
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ـ نده دنيداور آ ي،ض الهيف يتمام پرة مالك و عطا كنند ،سا استياو سر كل ،ك استياو بر تخت پدر شر«  ،اي
كه به مقـام   يدر بر دارنده شكوه و عظمت ،آنكه و خالصه ،خاصان خود يع برايشف ،فاتح هر قدرت متخاصم

   » .او تعلق داردة شاهان
بـه همـان    ،ميشـو  مـي  صعود كرده و برافراشـته شـده مـأنوس    ،ام كردهيح قيمس يسيكه با جالل خداوند ع يهنگام

ـ افتن بـا خـود كـه چ   يانس  _م ينيب مي ان رايحيك واژه راز تقدس مسينجا در يا .ميشو مي صورت متبدل جـز   يزي
ـ بلكه با انس  .به همراه ندارد يزيأس چيگران ؛ كه جز يو انس گرفتن با د يينه آشنا .شكست به همراه ندارد افتن ي

   .مييآ مي شتر به شباهت او دريشتر و بيب ،با جالل خداوند
 اي هك درجـه از جـالل تـا بـه درجـ     ياز  يعني ،رديپذ مي از جالل تا جالل صورت ،ليز تبديند اعجاب انگين فرايا
 .او را متبـدل سـازد  ة ك آن چهريوجود ندارد كه در  اي هچ تجربيه يحيمس يدر زندگ .ستين يل آنين تبديا .گريد
ـ بلكـه   ،سـت يعت نيل همچون كمرنگ شدن جـالل شـر  ين تبديا .ك بهرانين است و نه يك فراين يا ك جـالل  ي

  .ندهيفزا
كـه بـر خداونـد     يهنگـام  .اوند كه روح اسـت چنانكه از خد_ز روح قدوس خداست يند شفت انگين فرايقدرت ا

ة روح خداونـد معجـز   .ميشـو  مي رهيعاشقانه به او خ ،مينما مي م بر او تفكر و تعمقيخوان مي از او ،مينگر مي جالل
  .رساند مي ما به انجام يح شدن را در زندگيهمرنگ مسة خاق العاد

  : افتيل يستن تبديبا نگرفان يسازد كه چگونه است مي خاطر نشان (J. N. Darby) يدارب
 يسيسته جالل خدا و عيكه به آسمان نگر يهنگام ،مينيب مي فانين رساله را به هنگام سنگسار شدن استيما ا«

ـ و ا »كننـد ؛  مـي  دانند چه نمي را كهيامورز زينها را بيپدر ا يا« ،ح گفته بوديم مسيكن مي را مشاهده ن چشـم  ي
ـ نهـا مگ ين گناه را بر ايخداوندا ا« ،سازد مي فان جدايرا از زبان استن دعا يح ايانداز از جالل خدا در مس  » .ري

 فاني؛ و اسـت »سـپارم  مـي  تـو روح خـود را   يپدر بـه دسـتها   يا« ،ب گفتيصل يح بر روينها مسيعالوه بر ا
   .ح مبدل شدياو به صورت مس ».ريخداوند روح مرا بپذ يسيع يا« ،ديگو مي

خـود  ة ك انسـان در چهـر  يـ ق تنها يدر عهد عت ي كهدر حال .ديرد توجه قرار دهد را مويعهد جد يپس جالل متعال
 ين ما به جـا يهمچن .شده است يداريح خرين افتخار را دارد كه به خون مسيامروزه هر فرزند خدا ا ،جالل داشت

ه طور تحت ب(م اي هد به همان صورت متبدل شديهمه در عهد جد ،ميان سازيخود نماة نكه جالل خدا را در چهريا
مـا از  ة چهر ،جالل بودة منعكس كنند يموسة چهر ي كهدر حال ،چنانكه از روح خداوند است ،)ل شدنيتبد يالفظ

   .سازد مي درون جالل را ساتع
  .رساند مي انيق را به پايآن با عهد عتة سيد و مقايق خود را از عهد جديراز گونه و عم اًر نسبتينسان پولس تفسيبد
  
  )6- 1 :4(ل شفاف يشارت انجتعهد به ب )ج
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 ديـ ل تأكيـ غـام انج يبـر شـفاف سـاختن پ   يت هر خادم خدا مبن ياول باب چهارم بر مسئولة يپولس در شش آ 4 :1
صادقانه و شفاف  ،د روشن يز بايهمه چ .باشد آميز ا اسراريده و يد پوشيز نبايچ چيه .د باشدينبا يچ نقابيه .ورزد مي

   .باشد
د شـود سـخن گفتـه    يـ عهد جد يده بود تا خادم توانايبخش يستگيكه خدا به او شا يزيگق شگفت انيپولس از طر

 يگـذارد مـرد   نمـي  يحير از خدمت مسينظ ين عظمت بيتحقق ا .رديگ مي ن رشته افكار را از سرياو اكنون ا .است
د در وقـت  كن خداونيل ،ار استيأس و فشارها بسي يحيمسلماً در خدمت مس .همچون پولس را خسته خاطر شود

ب همـواره  يـ ق و ترغيتشـو  ،چقدر اسـت  يديأس و نااميست كه يمهم ن ،ن روياز ا .كند مي ض رحمت عطاياز فين
   .شتر استيب

  .نه با ترس بلكه با شجاعت عمل نمود ياو در مقابل موانع به ظاهر حل نشدن .پولس خسته خاطر نشد
  : دهد مي ه بدستين آيا زا روشن يريپس تعبيليف 4 :2

ـ  مي انيقت روشن را بيما حق .ميبند نمي به كار يبيحقه و فر ي،اه بازيچ سيدر كار كالم خدا ه ما« م و در يكن
   ».مقبول سازد ير هر انسانينظر خدا خود را به ضم

 .ديشـ ياند مـي  قـرنتس آمـده بودنـد    يسـا يكـه بـه كل   ينيدروغ يايگر به انبيد ينجا پولس باريست كه در اين يترد
ـ تحر ،بـه گنـاه كـردن    آور شـرم  يهـا  وسوسه ي،به عبارت ،ر بوديشرة مورد استفاد ين روشهاآنان هما يروشها ف ي

گمان پولس با مد نظر قرار دادن عبـارت   يب .ف كالم خدايتحر ،بكارانهيبه كار بردن استدالالت فر ،قتيحقة انيموذ
ـ يآم يعنين مردان ياة ح مورد عالقيبه تفر »ميساز نمي و كالم خدا را مغشوش«ر ياخ  ،عت بـا هـم  يض و شـر يختن ف

   .كند مي اشاره
ر يخود را به ضـم  ي،بلكه به اظهار راست« ،ان شده استين عبارت بيروش او در ا .ار تفاوت داشتيروش پولس بس

م يسـاز  مـي  را ظـاهر  يما راسـت  .تواند به دو شكل باشد مي ياظهار راست ».ميساز مي هر كس در حضور خدا مقبول
 يق در زندگين حقايكردن با ا يم آن را با زندگيتوان مي اما .ميكن مي انيواضح و قابل فهم ب يشكلكه آن را به  يزمان
او  .كـرد  مـي  پـولس از هـر دو روش اسـتفاده    .ما مشاهده كنند يكه آن را در زندگ يم به طوريگران نشان دهيبه د
ر هـر كـس در   يخواست خود را به ضم مي ن كارياو با ا .كرد مي اطاعت يكرد و از آن در زندگ مي ل را موعظهيانج

  .حضور خدا مقبول سازد
ر خود در روشن ساختن كالم خدا بر انسانها چه در مفهوم و چه در عمل كردن به آن ينظ ياط بيپولس از احت 3 :4

 ين كوتاهيخواست ا نمي و او ،ستيخدا ن ياز سو ين كوتاهيا ،است يمخف يل بر برخياگر انج .سخن گفته است
خواهنـد   نمي هستند كه يداند كه برخ مي ،سدينو مي ن سخنان رايكه او ا يهنگام يحت و .او محسوب شود يواز س

پاسـخ در   ؟پس چرا آنها كور هسـتند  .لكان هستندها  آنها ؟هستند يآنها چه كسان .رندين كالم را درك كرده و بپذيا
   .داده شده است يبعدة يآ
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ـ  ياو توانسته است نقاب .ده شده استين جهان ناميا يخدانجا ياو در ا .طان استيمقصر ش 4: 4 مـان  يا يبر اذهان ب
شـان را روشـن   يا ...حيبشـارت جـالل مسـ    يكه مبادا تجلـ  ،نگاه خواهد داشت يميدا يكياو آنها را در تار .بگذارد
   .ابندينجات  ،ساخته
ان مـا و  يـ م يزيـ ن اسـت كـه چ  يـ ت او عل ،مينيب نمي شه آن رايما هم .درخشد مي شهيد هميخورش يعيطب يايدر دن

خواهد بـر   مي خدا همواره .تابد مي شهيبشارت هم يتجل .ن استيز چنيل نيدر مورد انج .د حائل شده استيخورش
و  ي،سركشـ  ،د آن ابر از غـرور يشا .دهد مي مانان و خدا قراريا يان بيم يطان موانع گوناگونياما ش .دل انسانها بتابد

طان يشـ  .شوند مي بشارت يمانع از تجل ينها به طرز مؤثرياة اما هم .گر باديز ديصدها چ ايو  يا خود عادل شماري
   .ابنديخواهد كه انسانها نجات ن يتنها م

سـت و  ين ،شـده اسـت   يمانداران معرفيكه به ا يموضوع بر سر نجار ناصر .افته استيح جالل يبشارت در مرد مس
و  ،مـدفون شـد   ،ح كه مـرد يمس يسيكه بشارت در مورد خداوند عبل .ستين آور ب شرميح مصلوب بر صليتنها مس

پسـر   _مانـداران اسـت   يمان اياو هدف ا .كه اكنون بر دست راست خدا در آسمان قرار دارد يو آن كس ،برخاست
   .خدا در آسمانة افتيجالل 

ن يتـر  فيضـع  .مينـ ك مـي  ك واعظ را مشـاهده ية ن موضوع موعظيتر ين و هم غنيتر فيه ما هم ضعين آيدر ا 5 :4
  ».خداوند يسيح عيمس«ن موضوع يتر يشتن است و غنيموضوع خو

او وقـت  .سـازد  مي جدا ين مشاركتيپولس خود را از چن .خود موعظه كنندة ان عادت داشتند درباريگرايهودي اًظاهر
 ياو در پ .خداوند بود يسيح عيموضوع سخن او مس .كرد نمي تلف ين موضوعيچنة مردم را با صحبت كردن دربار

م فـرود آورده و دعـا كـرده او را بـه     يح سر تعظيمس يسيبرساند كه در برابر ع ييآن بود كه مردان و زنان را به جا
   .رنديبپذ يعنوان خداوند خود در زندگ

ن مطلب خود و همكاران خود را در يان اياو با ب .كند مي يمعرف يسيپولس رسول گروه خود را غالم شما بخاطر ع
انجام دهند تا انسـانها را بـه نـزد خداونـد      يكه حاظر بودند هر كار ،ش نبودنديب يآنها غالمان .دهد مي قراره يحاش

  . اورنديب يسيع
  .كند مي سهيخلقت مقا يك گنهكار را با ورود نور در ابتدايمان آوردن ينجا ايپولس در ا 6 :4

   .)3 :1ش يدايپ( »شد ييبشود و روشنا ييروشنا« او گفت .ديخدا در ابتدا گفت تا نور از ظلمت درخش
ـ ا .ديما درخش يهمان است كه در دلها ،ديكه گفت تا نور از ظلمت درخش ييد خدايگو مي اكنون پولس ار ين بسـ ي

 .درخشـد  مـي  مـا  يخدا خود در دلهـا  ،دياما در خلقت جد .بشود ييخدا در خلقت اول گفت كه روشنا .با استيز
   !است تر ين چقدر شخصيپس ا

خـدا در ابتـدا    .دهـد  مـي  است كه در خلقت نو رخ يزياز آن چ يريهمه تصو )1(ش باب يدايع قسمت اول پيوقا
   .آمد غليظ يكيو پس از آن تار ،اما گناه وارد شد.ديگناه آفر يب يانسان را به عنوان موجود

ـ لگونه كه پس از خلقت اوهمان  ،ديآ مي روح خدا بر دل شخص به حركت در ،ليبا بشارت انج ه بـر سـطح آبهـا    ي
   .كرد مي حركت
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از يـ ست و به نجات دهنـده ن يش نيب يدهد كه او گنهكار مي و به او نشان ،درخشد مي ن سخصيسپس خدادر دل ا
خـدا توسـط روح القـدس در     .ن استيز چنين يشود و خلقت روحان مي ش با نود آغازيدايدر پ يخلقت مد« .دارد
  .)منتخب( »شود مي آغاز يروحان يو سپس زندگ ،درخشد مي ما يدلها

تا نور معرفت جالل  ،ميخوان مي اين آيهدر  .ديما درخش يدهد كه چرا خدا در دلها مي ه در ادامه به ما شرحيسپس آ
ن است كه نور معرفت جالل خـدا  يا ،رسد كه هدف آن مي ن به نظريچن .ح از ما بدرخشديمس يسيعة خدا در چهر
درخشـش معرفـت    يبـرا « :دهد مي ه به دستين آيدر ا ير مهمييد خود تغيجدة مدر ترج ياما دارب .را به ما بدهد

بلكـه   ،درخشد كه فقط به ما معرفت بخشد نمي ما يخدا در دلها ،گريد يانيبه ب ».حيمس يسيعة جالل خدا در چهر
  .)منتخب( »ميا هستزبلكه مج ،ميستيما مخزن بركات و اعمال ن« گران بتابديق ما بر دين معرفت از طريتا ا

افـت  ياو در .ديدر دمشـق خـدا در دل او درخشـ    .شـود  مـي  دهيپولس د ين موضوع درزندگيا كتاب مقدسينمونه 
از  .دفن شده است خداوند جـالل اسـت   يهوديك قبر يپنداشت در  مي كه يكه از او تنفر داشت و هر كس يآنكس

  .ح است از ما بدرخشديمس يسيعة گونه كه چهرهمان آن روز به بعد او تالش كرد نور معرفت جالل خدا 
  
  )18 – 1 :4( يآسمان يبا سرنوشت ينيزم يظرف )چ
 سـخن  يانسـان ة لياكنـون از وسـ   ،غام كالم خدا سخن گفتـه يان واضح پيت خود در قبال بيپولس كه از مسئول 7 :4

ف انسـان  يدن ضعب يگر ظروف خاكيد يياز سو .ل به او سپرده شده استير انجينظ يكه گنج ب اي هليوس ،ديگو مي
حـال   .درخشـد  مـي  رود مي گرانبها است كه هر جا يل همچون الماسيانج .اد استيار زين دو بسين اين بيتبا .است

  !سپرده شده است ينيف و شكننده و زميضع يبه ظرف يين الماس گرانبهايد كه چنيتصور كن
  پر از نقصان  ي،ر تباهياس ي،خاك يظروف

  اذهان  يناشناس از برا يك حامل گنجيل
  روشن و درخشان  ي،سمانآن گنج يتابد ا مي

   !مقدسانة ح در هميآشكار ساخته آن را مس
  ف و سست عنصر يضروف ضع
  ان تشنه يهستند از گذر سال يحامل ثروت

  ن ثروت يغ ايدر ياز دستان ب اي است هيهد
  !پسر محبوب خدا ،ر خداينظ يبة يهد
  و پست بودن  يخال
  ت بودن اس ز گمناما يحاك

  خدا  يظرف مقدس برا
  ح يتنها مس –ح است يظرف پر از مس

  !پوشاند جالل را مي ن كهينه از زم
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  !سازد نور را مي رهينه از خود كه ت
  ح يكن پر از مسيل ،و شكسته يگر چه خال

  !او را يز زندگيم داستان اعجاب انگيكن مي اعالن
   (Tr. Frances Bovan)س بوان يفرانس

  
قوت از آن خدا باشد  ين است كه تا برتريپاسخ ا ؟باشد ينه در ظروف خاكين خزيه است كه اچرا خدا مقرر داشت

ن يو از ا .بلكه متمركز قدرت و عظمت او ،شود يانسان يها لهيخواهد كه انسان سرگرم وس نمي خدا .نه از جانب ما
د متوجه خالق باشد و يالل و پرستش باتمام ج .فيضع يبه انسانها ،سپارد مي فانيل را به ضعيغام انجيپ اًرو او عمد
   .نه مخلوق

كـو  يبه همـراه دارد ؛ اگـر قـدرت ن    يآميز اسرار يكه فراتر از توان و قدرت ماست شاد يمحول كردن كار«
   (Hovghton)هوگتون  ».ش از آن اوست نه مايپر واضح است كه ستا ،شود مي ظاهر

  :ديگو مي (Jowett) ژاوت
 كه ظرف توجه را به خود جلب يهنگام ،رود مي نيد هدف از بيربا مي نهياز خزكه ظرف جالل را  يهنگام«

گـاه دوم قـرار   يكه عكس نسبت به قاب عكـس در جا  يهنگام .كه درونش است ينكه به جواهريكند تا ا مي
شـود   مي كه در جشن به كار گرفته يكه لوازم يهنگام يو حت ،د نابجا و نادرست استيقت تأكيحق ررد ديگ

شـود و نـه خـدا خـدمت مـا       مـي  قوت در خدمت از آن ما يكه برتر يهنگام .شوند مي غذا يبرا ينيزگيجا
د كه همچون علف سبز خشك خواهد يينخواهد پا يريو د ،دار استيار ناپايبس ين برتريچن .شود مي كشنده

   ».شود مي سپرده يشد و به دست فراموش
در آنجـا   .را مد نظـر داشـت   )7(ه جرأت گفت كه او داوران باب توان ب مي ،نوشت مي را )7(ة يكه پولس آ يهنگام

بـا   .ز نمـود يدرون كوزه تجه ييو مشعلها يخال يها كوزه ،ان خود را با كرناين ثبت شده است كه جدعون سپاهيچن
سـته  شك ها كه كوزه يهنگام .شكستند مي را ها ده و كوزهيد بر كرنها دميمردان جدعون با ،ن شدهييعالمت از قبل تع

م يعظـ  يآنها گمان بردند كه لشكر .جاد شديهراس در دل دشمن ا ،شدند و مشعلها شعله ور گشته درخشان شدند
همان  ،ن استيز چنيل نيانج ،ن استيم ايريگ مي ن واقعهيكه از ا يدرس .صد نفر بودياما تنها س ،ب آنهاستيدر تعق

 شكسـته  يل و ابـزار انسـان  يكـه وسـا   يتنها هنگام .شكسته شدند ها د و كوزهين جدعون درخشيگونه كه نور سپاه
   .تواند با تمام شكوه خود در ما بدرخشد مي ليانج ،شوند مي شوند و به خداوند سپرده مي
ـ به نظـر از   ،سپرده شده است ينه به ظروف خاكيخز ي كهيدهد كه از آنجا مي اكنون پولس شرح 8 :4 ك سـو در  ي

قـت  يامـا در حق  ،در ظاهر ضعف و نقصـان اسـت   .ازآن ماست يشگيهم يروزيگر پيد ياما از سو ،ميزحمت هست
مقصود  ،ستميدر زحمت ن يول ،دهيز زحمت كشيدر هر چ ،ديگو مي كه او يهنگام .همتا در درون ما است يب يقوت
ـ از اعالن انج اما كامالً ،دشمنانش در زحمت است ين است كه گر چه او همواره از سوياو ا ل بـاز داشـته نشـده    ي
   .تاس
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ن يو از ا ،وجود دارد يمشكالت او راه حل يدانست كه برا نمي اًپولس غالب يدگاه انسانياز د .يوس نيمأ ير وليمتح
   .در آن نباشد يزيقرار نگرفت كه راه گر ييچگاه در تنگناياو ه .وس گردديداد كه او مأ نمي رو خداوند اجازه

امـا   ،نفس داغ دشمن را در پشت گردن خود حس كـرده بـود   پولس بارها .كن نه متروكيل ،تعاقب كرده شده 9 :4
ن معناست كه پولس به طرز يبد ي،هالك شده ن يافكنده شده ول .چگاه او را با دشمنانش رها نكرده بوديخداوند ه

ـ بشـارت خبـر شـكوهمند انج    يده و بـرا يزانين حال خداوند او را برخياما با ا ،شده بود يدر جفاها زخم يجد ل ي
  .ده بوداعزام كر

كن يمحاصره شده ؛ ل« :كند مي رين تفسيرا چن )9و  8(ات يآ (New Bible Commentary)د كتاب مقدس ير جديتفس
چگاه يكن خدا هيل ،اند هديه ام ؛ انسانها مرا به بند كشد را از دست ندادياما ام ،دانم چه كنم نمي امده ام ؛يبه زانو در ن

   ».ستيان راه نين هرگز پاياده ؛ اما ان افتيبه زم اًمرا ترك نكرده ؛ غالب
د گمان يشا .رديات قرار گيشها و تجربين آزمايم كه چرا خداوند اجازه داد تا خادمش در چنيممكن است تعجب كن

مخـالف آن  ة ه نقطين آياما ا .ديتوانست خدا را خدمت نما مي از دردسر و مشكالت بود بهتر يم اگر راه او عاريكن
ـ  ،انـدوه  ي،مـار ين خود در معـرض ب ياجازه داده است خادم ،ر خودينظ يخدا با حكمت ب .دآموز مي را به ما  ،أسي

 تر ل روشنيشكسته شوند تا نور انج يخاك يها نها مقرر شده است تا كوزهياة هم .رنديمشكالت و فقر قرار گ ،جفا
  .بتابد

 يبـر رو  يبه هنگـام زنـدگ   ،خود يسيگونه كه خداوند عهمان  .است يشگيك مرگ هميخادم خدا  يزندگ 10 :4
بـر خواهنـد    ين مـوانع يروند با چنياو راه م يكه در اثر قدمها يكسان ،همواره در معرض خشونت و جفا بود ،نيزم

  .شود مي گران نازليما بركت بر دة با مردن هر روز .است يروزين راه پيا .ستيشكست نة ن به منزلياما ا .خورد
 ياول به معناة نجا در درجيدر ا يسيات عيح .شود مي ما آشكار يبدنهادر  حيمس يق است كه زندگين طريتنها بد

ـ ياو به عموان پسر جـالل   يات كنونيبلكه ح ،ستين نيزم ياو به عنوان انسان بر رو يزندگ  .خـدا در آسـمان  ة افت
 ؟سـت يا حاضـر ن ينو چه شخصأ امروزه در د يكيزياو نه از نظر ف ي كهنگرد در حال مي حيمس يا به زندگيچگونه دن

   .شود مي ات او در بدن ما ظاهريم حينيب مي ان در خدمت خداوند جفايحيكه ما مس ين است هنگاميپاسخ ا
 كـه  يگوشـت  .ن اصول وجود اسـت يتر قياز عم يكين يا .ابدي مي ز ادامهين )11(ة يات به موت در آيمفهوم ح 11 :4

ـ ن يدر قلمرو روحان .شود مي ايما مه يوانات برايا مرگ حم بيكن يم كه زندگيابي مي م و توسط آن قوتيخور مي ز ي
ا تحـت  يـ سا در جفـا افتـد و گرفتـار شـود و     يشتر كليهر چه ب ».سا استيخون شهدا بذر كل« .ن استيت چنيوضع

   .ابدي مي شتر رشديت بيحيمس ،رديب قرار گيتعق
مـا بـه طـور     ،رديـ گ مي خداوند در جفا قرار كه خادم يهنگام .ما دشوار است ين موضوع براين حال باور اياما با ا

ن است كـه  يا يالهة ويش .خدا است يعيق طبين طريقت ايدر حق .ز استيان آن غم انگيم كه پايكن مي تصور يعيطب
   .ديد آيما پد يدر جسد فان يسيات عيق حين طريتا بد ،ميريمعرض مرگ قرار بگدر  ما
ـ ان يـ كند و به قرنت مي ست را خالصهكه گفته ا ينجا تمام سخنانيپولس در ا 12 :4 ـ نما مـي  يآور ادي د كـه توسـط   ي

ـ با ،رفـت  مـي  ل به قرنتسيام انجينكه با پيا يپولس برا .كند مي شان كاريات در اياوست كه ح يشگيهم يرنجها د ي
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آورده مـان  يا يسيخداوند ع را كه آنها بهيز ،جه نبودينت يب ييهاين دشواريام چن .ديگرد مي متحمل ياريبس يرنجها
 .شـد  مـي  گـران يد يبـرا  يپولس منجر بـه منفعـت روحـان    يبرا يجسم يرنجها .افته بودندي يات ابديو اكنون ح
   ».شدند مي بود كه از خدمت او بهره مند يت كسانيريخ يمرگ او برا« ،ديگو مي رابرتسون

م بهتـر او را  يتـا بتـوان   ،بخشد ياريرا م ما ياد برآورده و از او بخواهينزد خداوند فر يماريم در بيل داريغالباً ما تما
ح يم تا قدرت مسـ يما است شكر كن يكه در ضعفها ين رنجها و جالليچن يد خدا را برايد ما بايشا .مييخدمت نما

   .رديبر ما قرار بگ
پس  ،ل به آن سپرده شده است سخن گفته بوديكه انج يظرف انسان يشگيپولس رسول از ضعف نقصان هم 13 :4
 .اسـت  »ريـ خ«پاسـخ   ؟د بـود يوس گشته و شكست خورده و نا اميا او مأيآ ؟زها چه بودين چيدر مورد ا دگاه اويد
ـ  يـ داند در پس ايرا او ميز ،ل ادامه دهديسازد تا به بشارت انج مي مان او را قادريا ر يوصـف ناپـذ   ين رنجهـا جالل

   .وجود دارد
ـ و از ا ،او به خداونـد توكـل نمـود    ».خن گفتممان دارم پس سيا« ،ديگو مي سيمزمور نو 10 :116در مزمور  ن رو ي

ز يـ ن موضـوع در مـورد خـود او ن   يد كه ايگو مي نجايپولس در ا .شه دار بوديق و ريمان عميامد ايآنچه گفت همه پ
 پـولس  .سد در خـود داشـت  ين كالم را بنويس را قادر ساخته بود ايكه مزمور نو يمانياو همان روح ا .صادق است

   ».مييگو مي ن رو سخنياز ا ،ميمان داريز چون اين ما« ،ديگو مي
ـ  .د آن را به زبان آورديبا ،بود يقيحق يمانيهر گاه كه ا .پولس دهان او را نبسته بود يرنجها و جفاها  يمـان ين ايچن

   .تواند خاموش باشد نمي
   يسيبر ع ياگر اعتماد دار

  ش يت برايبكشا لبها
   يگر چه پست و زبون شو

  ت يلبها يبگشا يستگر عاشق او ه
  يسيبر ع يمان دارياگر ا

   اي هرفتيو نجات دهنده را پذ
  پس روح را محزون مساز 

  ت بگشا يلبها ،ر منمايتأخ
ـ پاسـخ آن را در آ  ،هراسـد  نمي رسد كه پولس از خطر مرگيب به نظر مياگر عج 14 :4 ـ  مـي  14ة ي ـ ا .ميابي ن سـر  ي

مانـدار  يا يدانسـت كـه بـرا    مـي  او .ستين ين زندگيكه تنها ادانست  مي او .ت استيحيغام مسيان پيشجاعت در ب
د يزانيخواهد برخ يسيز با عيد پولس رسول را نيزانيخداوند را برخ يسيكه ع ييهمان خدا .امت استينان از قياطم

   .ديان حاضر خواهد گردانيو او را با قرنت
دانسـت كـه    مـي  او .را به جان بخـرد  يقتو مش يحاضر بود هر سخت ،امتيمسلم از ق يديپولس رسول با ام 15 :4

ـ و از ا ،ان افزون شـده بودنـد  يبركت قرنت ين رنجها برايا .امد دو جانبه به همراه داشتيپ يين رنجهايچن ن سـبب  ي
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ـ ا .نـد يد خداونـد بافزا يـ تمج يرا برا يباعث شده بود شكرگزار  زه پـولس را در سـخنان و اعمـال بـر    يـ ن دو انگي
  .مانداران شده بوديگر ايدا و بركت دد خياو محو تمج .ختيانگ مي

 ،شـتر شـود  يد خـدا ب يو هر چه تمج .شود مي ب خدايشتر نسيد بيتمج ،شتر رنج كشديدانست كه هر چه ب مي پولس
   .افتي مي شتر جالليخدا ب

  : كند مي انير بهتر بين تفسيه را در اين آيروح ا Liring Bibleة به نظر ترجم
 يشـكرگزار  يبـرا  يشتريد افراد بيد شويح صيمس يشتر برايو هر چه ب .تمنفعت شماس يما برا يمشقتها«

   ».افتيشتر جالل خواهد يو خداوند ب ،و او حاضر خواهند بوديمحبت عظ يبرا
ـ را او اميـ د زيـ خر مـي  كه تمام خطرات و مشقات را به جان ياقياشت ،اق خود سخن گفتيپولس از اشت 16 :4  يدي

 ،شـه بـود  يند انحطاط جسـم هم يفرا ،ك سويگر چه از  .شد نمي هت خسته خاطرن جياز ا .امت داشتيمصمم به ق
ط دشوار بـه راه خـود   يرغم شرا يساخت تا عل مي بود كه او را قادر يو طراوت روحان يگر تازگيد يكن از سويل

   .ادامه دهد
مـا مشـهود    يمه در بـدنها نها هيا .ر دارديتعمق و تفس ياز به كميشود ن مي يما فان يت ظاهريقت كه انسانين حقيا

ـ از ا .فرسـتد  مي ان قوتيحيخدمت مس يكند كه خدا هر روزه برا مي يقت شادينجا در حقياما پولس در ا !است ن ي
 شـتر رشـد  يمجسمه ب ،ده شوديشتر تراشيهر چه سنگ ب« ،د درست استيگو مي (Michelangelo) ميكل آنژرو آنچه 

   ».كند مي
  : دارد مي اظهار (Ironside)د يرونسايآ

ك شخص ينكه ين حال ما از اياما با ا ...كند مي رييما هر هفت سال كامالً تغ يبه ما گفته شده است بدن ماد«
ـ و از ا ،مانـد  مـي  ير بـاق ييـ ت ما در طول سالها بدون تغيشخص .ميكامل دار يم آگاهيهست ن رو بـه انتظـار   ي

كـه قـبالً كـرم     اي هتوان در پروان مي ات رايحن يمشابه ا .ميدهد هست مي نده رخيكه در آ يتر ميعظ يدگرگون
   ».افتي ،بوده

مـا   ين موضوع بـرا يد به نظر باور ايشا ،كه پولس رسول متحمل شد ياريزحمات بسة پس از خواندن دربار 17 :4
ار سخت يبلكه بس .چ وجه سبك نبودنديآنها به ه ،ك معنايبه  .خواند مي دشوار باشد كه پولس آنها را زحمت سبك

   .رحمانه بودند يبو 
ار دشوار به يم بسياگر تنها به زحمات نگاه كن .افتيآورد  مي كه پولس به عمل اي هسيتوان در مقا مي شرح آن را اام

ن زحمت سبك يهمچن .ار سبك خواهند بوديبس ،شوند مي سهيجالل مقا يكه با بار جاودان ياما هنگام ،نديآ مي نظر
ـ يريـ گ مي اين دنيكه ما از زحمات ا ييدرسها .است يجالل جاودان هي كدر حال ،است اي هلحظ يما برا ن يتـر  يم غن

   .خواهد داشت ينده در پيآ يدنا يثمرات را برا
 يا ما به درون شادياما در آن دن ،ابدي مي به دل ما راه ياندك يا شادين دنيدر ا« :دارد مي اظهار (Moorehead)مورهد 

   ».يانوسيآنجا اقو  ينجا قطراتيا .م نهاديقدم خواه
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ن قله كوهنورد خسـته  يا ،سازد مي خاطر نشان (F. E. Marsh)گونه كه مارش همان وجود دارد كه  اي هه قلين آيدر ا
   .او به همراه دارد يق برايش عميسازد بلكه آرامش و آسا نمي را خسته

  جالل
  بار جالل

  جالل يبار جاودان
  جالل ياده جاودانيبار ز

  جالل يجاودان ادهياده و زيبار ز
  جالل ياده جاودانياده و زيبار بس ز

هـدف وجـود شـخص     يدنيـ د يزهايست ؛ بلكه چين يدگاه انسانيدة ف كنندينظر تنها توصة ه واژين آيدر ا 18 :4
ة نهـا الزمـ  يا .كه پـولس متحمـل شـد هسـتند     ييات و رنجهايتجرب ،هاياول سختة نجا مقصود در درجيدر ا .ستندين

ـ ا .است يدنيناد يزهاياما هدف بزرگ خدمت او چخدمت او بودند ؛  بركـت   ،حيتوانـد شـامل جـالل مسـ     مـي  ني
   .ح است باشديدر انتظار خادم وفادار مس يكه بر تخت داور يو پاداش ،گر انسانهايرساندن به د

   :دارد مي اظهارژاوت 
است  يعيدن طبين شكل ديولا ،ميرت داريم چشم بصينيرا بب ياگر دوم ،ميدن داريم چشم دينيرا بب ياگر اول«

ص دوم ين عضو در تشـخ يه خرد است ؛ اما اوليص اولين عضو در تشخياول ».است يروحان ياما دوم ،است
ان شده اسـت ؛ و هـر   يما ب يماًبرايرت دايد و بصيان دين تضاد ميدر تمام متون كتاب مقدس ا ...مان استيا

   .ميبر مي يپ يگريبه كامل بودن و وسعت د ،ميآموز مي را ياول يگيبودن و فروما يجا كه ناكاف
  

  )10 – 1 :5(ح يمس يدر پرتو تخت داور يزندگ )ح
نـده  يزمان حال و جالل آ يپولس از زحمات و رنجها .كامالًبا آنچه تا كنون گفته شد در ارتباط هستند يات بعديآ

ن قسـمت مـا   يدر ا .ساخت مي واجهمرگ مة ن موضوع او را با مسأليا .كه در مقابل او قرار داشت سخن گفته است
   .ميش رو داريبا آن را پ يحيها در مورد مرگ را در كالم خدا و ارتباط شخص مسين افشا سازياز بزرگتر يكي
چگـاه محـل سـكونت    يه اي همـ يخ .خوانـد  مي »ماة ميخ ي،نيزمة خان«ما را  يكنون ياول پولس بدن فانة يدر آ 1 :5

   .ن و زائرانيمسافر يحمل براقابل  اي هبلكه خان ،ستين يدائم
 بدن به درون قبر سـپرده  .شود مي ختهيمه رين خيبه هنگام مرگ ا .مه استين خيا يفروپاشة نجا به منزليمرگ در ا

   .رود مي ماندار نزد خداونديروح و جان ا ي كهدر حال ،شود مي
كه در باب قبل ذكر  ييبه علت رنجها(ود خته شير ينيزمة ن خانيكند كه اگر ا مي نان آغازين باب را با اطميپولس ا

مـه  يان خيز ميبه تما .در آسمانها يبه دستها و جاودانة ناساخته شد اي هخان ،از خدا دارد يداند كه عمارت مي او )شد
آسـمان بـه انتظـار     يورا ينهايدر سـرزم  ينو و دائمـ  اي هاما خان ،شود مي ختهيمه موقت ريخ .دييو خانه توجه نما

   .دهد ياست كه آن را به ما ن يچرا كه خدا تنها كس ،از خدا است ين عمارتيا .ستماندار ايا
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مـا بـه دسـتها سـاخته      يبدن كنون؟ديگو مي ن رايچرا پولس ا .ن خانه ناساخته شده به دستها استيا ،نيعالوه بر ا
ن است يپاسخ ا ؟خواهد شدنده ما به دستها ساخته نيآة افتيد ورزد كه بدن جالل يد تأكينشده است ؛ پس چرا او با

ح يتشر 11 :9ان ين موضوع در عبرانيا ».ستين خلقت نياز ا«ن معناست كه يبد »به دستهاة ناساخته شد«كه عبارت 
بزرگتـر و  ة مـ يبه خ ،نده باشديآ ينعمتهاة س كهنيح چون ظاهر شد تا رئيكن مسيل« :ميخوان مي در آنجا ،شده است

ن است كـه  يد ايگو مي 1 :5ان يآنچه پولس در اول قرنت ».ستين خلقت نياز ا يعنيبه دست ة كاملتر و ناساخته شد
 .ن خلقت نخواهد بـود يما از اة نديآة افتيبدن جالل  ،ن استيزم يبر رو يما مناسب زندگ يبدن كنون ي كهدر حال

   .در آسمان در نظر گرفته شده است يزندگ يچرا كه به طور خاص برا
گـر در معـرض   ياست كـه د  ين بدنيا .ف شده استيدر آسمان توص ين به عنوان جاودانيماندار همچنينده ايبدن آ

   .دار خواهد بوديپا يآسمانة كه تا به ابد در خان يبلكه بدن ،فساد و مرگ قرار نخواهد گرفت ي،ماريب
او تـا   .كنـد  يمـ  افـت ين خانه را از خـدا در يماندار به هنگام مرگ ايا يين استنباط شود كه گويه چنين آيد از ايشا

ن فاصله بر سـر  يپس در ا .)18 – 13 :4تسا  1(افت ين بدن را نخواهد يسا باز نگردد ايح به نزد كليكه مس يهنگام
آگاهانه از جالل آسمان بهره منـد   ي كهيروند جا مي حيبه هنگام مرگ روح و جان او نزد مس ؟ديآ مي مانداران چهيا

ل به يخدا او را تبد ،خاك از قبر برداشته شده ،به هنگام بازگشت خداوند .رديگ مي يبدن او در قبر جا .خواهند شد
ح يان مرگ و بازگشت مسـ يم .ختيسپس باروح و جان خود در خواهد آمو  ،كند مي لينو تبدة افتيك بدن جالل ي

ن را و بركـت آسـما   يسـت كـه او شـاد   ين موضوع بدان معنا نين حال ايبا ا .ماندار بدون بدن باشديممكن است ا
   !دياو خواهد چش .دينخواهد چش

ناسـاخته   اي هخانة ر مهم درباريسه تفسم كه يد متذكر شويبا ،ميان برسانيرا به پا )1(ة يآة نكه بحث درباريش از ايپ
   :در آسمانها وجود دارد يبه دستها و جاودانة شد

   .خود آسمان .1
   .اميان مرگ و قيم يبدن .2
   .افتهيبدن جالل  .3
مـورد  در  .)2 :5( »از آسـمان «در آسمانها و  يرا گفته شده است جاودانيز ،تواند خود آسمان باشد نمي خانهمسلماً 

كـه   اي هخان ،نيعالوه بر ا .سخن نگفته است ين بدنيچگاه از چنيد گفت كتاب مقدس هيبا ،امين مرگ و قيب يبدن
ان مـرگ  يم ين موضوع در مورد بدنيكه ا ،استف شده يدر آسمانها توص يناساخته شده به دستها به عنوان جاودان

   .باشد مي حيدگاه صحيبه نظر د –امت بدن در جالل است ينكه خانه قيا –دكاه سوم يد .ستيام صادق نيو ق
 يق مـا را محـدود سـاخته و بـر سـر راه زنـدگ      يـ ن طريرا كه ايز ،ميكش مي ر آهيغالباً ناگز ين بدن فانيما در ا 2 :5

   .ميخود را كه در آسمان است بپوشة م كه خانين هستيا يش از همه در تمنايب .كند مي جاديا يما موانع يروحان
ـ كـه پـولس خـود     اند هن گفتيچن .استر داده ييمه را به پوشش تغيه مثال خين آيرسد كه پولس در ا مي به نظر ك ي

مقصود واضح است و  ،ر حالبه ه .است يكيمه و لباس يه ساخت خيدانست كه مواد اول مي مه دوز بوده و بهتريخ
   .افته بوديدن بدن جالل يپوش ينكه او در تمنايا‹ آ
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ـ افته است و از اين معناست كه شخص نجات نيا بديآ ؟ستيه چين آيان در ايمقصود از عر 3 :5 ن رو در حضـور  ي
ـ ين معناست كه شخص گر چه نجات يا بديآ ؟شود نمي خدا عادل شمرده ح يسـ م يكن بـر تخـت داور  يافته است ل

و  ،نـدارد  يامت بدنيافته پس از مرگ و قبل از قين معناست كه شخص نجات يا بديا آيو  ؟نخواهد داشت يپاداش
   ؟شود مي ان محسوبيبدون بدن است عر ياز آنجا كه روح

مـرگ   ياق او بـرا يكه اشـت د يگو مي پولس .كند مي ا بدون پوشش برداشتيبدون بدن  يسنده آن را به معناين نويا
 ،اق دارديح اشـت يمسـ  يسيآمدن خداوند ع يبلكه او برا ،ديآ مي آن يكه در پ يت بدون بدنيوضع يو نه برا ،ستين

   .ابندي مي افتهيبدن جالل  اند هكه مرد يتمام كسان ي كههنگام
ـ يزمة مـ ين خيز در ايد كه ما كه نيگو مي پولس رسول .است )3(ة ير ما از آيصحه گذار تفس )4(ة يبه نظر آ 4 :5  ين

در  يم تـا فـان  يبلكـه آن را بپوشـ   ،ميرون كنـ ين را بيم ايخواه نمي از آن جهت كه ،ميكش مي آه ،گرانبار شده ،ميهست
 ،دانـد  نمي مانداريد مطلوب ايماندار را اميان مرگ و ربوده شدن ايت مياو وضع ،گر اويد يانيبه ب .ات غرق شوديح

 افتيدر يمانداران بدنيكه ا يهنگام ،دهد مي مانداران رخيا است كه به هنگام ربوده شدن يزيبلكه مقصود او آن چ
  .رنديگ نمي چگاه در معرض مرگ قراريكنند كه ه مي
ما در  .ما است ين اوج اهداف پر جالل او برايا .بدن ييرها يعني ،ن هدف ساختيا يخدا است كه ما را برا 5 :5

خدا ما بـا   –د يفقط تصور كن .افتيخواهد  ييز رهاين اما سپس بدن ما ،ماي هافتي ييحال حاضر در روح و جان رها
بلكـه   ،كه به دستان ساخته نشده اسـت  اي هخان –افته يت جالل يوضع –ن هدف ساخته است يمد نظر قرار دادن ا

   !در آسمانها است يجاودان
ـ يكـه خـدا ب   ن استيپاسخ ا ؟م داشتيافته خواهيجالل  يم كه ما بدنيينان حاصل نمايم اطميتوان مي و چگونه ة عان

روح خـدا سـاكن    يمانـدار يقت كه در هـر ا ين حقيا ،گونه كه قبالً شرح داده شدهمان  .دهد مي روح خود را به ما
ـ يروح القـدس ب  .افـت يمانداران تحقق خواهـد  يخدا به ا يها تمام وعده .قت استيحق يبرا ينيتضم ،است  اي هعان

 بـه مـا   اي هن است كه آنچه خدا اكنون تـا انـداز  يبر ا اي هعانيب روح خدا خود .ديآ مي ندهيكه درآ يزياست از آن چ
   .به طور كامل از آن ما خواهد شد يدهد روز مي
دانسـت   مي او .شه شهادت داشته باشديساخت كه هم مي بود كه پولس را قادر ها تين واقعيق از اينان عمياطم 6 :5

امـا او   ،پـولس نبـود   يبرا يده آليت اين وضعيمسلماً ا .باشد مي بياز خدا غر ،كه در بدن متوطن است يتا هنگام
  .ن خدمت نموده و به قوم خدا كمك كنديزم يرا بر رو يسيمشتاق بود ع

ـ اسـت بـر ا   يدار گـواه يم نه به ديكن مي مان رفتاريقت كه ما به اين حقيا 7: 5  بيـ ن موضـوع كـه مـا از خـدا غر    ي
ي مادام .ماي هديمان او را ديق ايتنها از طر .ماي هوند چشم ندوختمان بر خدا يچگاه با چشمان جسمانيما ه .ميباش مي
بـا  ( يكمتـر  يكـ يت و نزديميس از صـم يقيدار حقيات ديما نسبت به ح يزندگ ،مين بدن در وطن هستيما در ا كه

   .برخوردار خواهد بود )خدا
ـ   يد مباركيجه به امپولس با تو .كند مي را از سر گرفته و آن را كامل )6(ة يموضوع آ )8(ة يآ 8 :5 ش رو دارد يكـه پ

پسندد كه از بدن غربت كند و به  مي شترين را بيد كه خاطر جمع است و ايو قادر است بگو ،ار با شهامت استيبس
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مانـداران قـرار   يان مرگ و ربوده شـدن ا يت از بدن جدا شده ميل است در وضعيما يعني ،نزد خداوند متوطن شود
  .رديبگ

..........  
شـتر  ين است كه كـدام شـق ب  يو مسأله بر سر ا ،وجود دارد يحيشخص مس يسه امكان برا .وجود دارد يداما تضا

ان مـرگ و  يـ ت ميگـر وضـع  يت ديوضـع  .قـرار دارد  يات كنـون ين حيزم يما بر رو يدر بدن فان .مورد پسند است
ح يگاهانه از حضور مسكه روح و جان به طور آ يتياما وضع ،است ،ت از بدن جدا شدهيوضع يعنيح يبازگشت مس

خـود را بـه هنگـام بازگشـت     ة افتيجالل  يكه بدنها يهنگام ،اوج نجات ما قرار دارد ،سرانجام .شوند مي بهره مند
ت يو وضع ،ت دوم بهتريوضع ،ت اول خوب استيآمزد كه وضع مي ن عبارت به مايپولس تنها در ا .ميابي مي حيمس

   .نيسوم بهتر
 ،سـت ياعمال اواستوار نة يكه نجات او بر پا يدر حال .خداوند باشدة دين باشد كه پسندياد هدفش يماندار بايا 9 :5

ن يـ شـه ا يد هميـ ماندار بايك اي .خواهد داشت ياو به خداوند بستگ يماً به وفادارينده مستقياما پاداش او در روز آ
مان نجات يض و توسط ايفة ليبه وساو  .مان به نجات ربط دارد و اعمال به پاداشيموضوع را به خاطر بسپارد كه ا

   .افت خواهد كردين اعمال پاداش دريانجام ا يو نه اعمال ؛ و برا ،افته استي
ن بدان معناست كه خدمت او بر يا .او باشدة ديب پسنديخواست خواه متوطن و خواه غر مي د كه پولسييتوجه نما

 ين باشد و چه در برابر تخت داوريزم يز بر روچه پولس هنو ،ت خاطر خدا مقرر شده بوديرضا ين برايزم يرو
   .رديح قرار بگيمس
ش مسـند او حاضـر   يما پة ن است كه الزم است كه هميح ايمورد پسن واقع شدن مس يبرا ها زهياز انگ يكي 10 :5

بـه   NEBة ترجمـ  .بلكه آشـكار شـدن اسـت    ،ستيقت موضوع بر سر حاضر شدن در برابر مسند نيدر حق .ميشو
حاضر شـدن در مطـب    ».ميخود بردار يح پرده از زندگيقضاوت مس يد در برابر كرسيما همه با« ،ديگو مي يدرست

او انجـام   يبـرا  يكـه در زنـدگ   يخـدمات  حيمسند مس .گريز ديچة ايكس ر اشعيو قرار گرفتن ز ،است يزيدكتر چ
كـه   ييهـا  زهيانگ يت و حتيفيبلكه ك ت خدمت ماينه تنها كم .سازد مي گونه كه بودند آشكارهمان  م را كامالًيدادها

  .رنديگ مي قرار يهمراه آن بودند مورد بازنگر
مـورد   يمانـداران بـر سـر تخـت داور    ياما گناه ا ،گذارند مي ريمان آوردن گناهان بر خدمت ما تأثياگر چه پس از ا

گناهانمان را  يسيكه خداوند ع يهنگام ،ش صورت گرفتيسال پ 1900 ين داوريا .قرار نخواهند گرفت يبازنگر
گـر  ين گناهـان را د يـ و خدا ا ،را پرداخت كه مستحق گناهان ما بود يياو بها .ب متحمل شديصل يبر بدنش بر رو

 ما خدمت ما به خداوند را مد نظر قرار يمسند داور .)24 :5وحنا ي(اد نخواهد آورد يبه  يچ وقت بر تخت داوريه
بلكـه   .قـت مسـلم اسـت   يك حقيـ ن يـ ر ؛ چرا كه ايا خيم اي هافتيجات ست كه نين نياصالً موضوع بر سر ا .دهد مي

  .ان استيموضوع بر سر پاداش و ز
  

   )2 :6 – 11 :5(ر خوب پولس در خدمت يضم )خ
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سخت خدا بر گناه و هـراس جهـنم    يپولس از داور ي كهيكه از آنجا اند هن برداشت كرديه چنين آيغالباً از ا 11 :5
ـ ا ي كـه در حـال  .رنـد يل را بپذيخواست مردم را متقاعد سازد كه انج مي نهاد مي كه قدم يياو به هر جا ،آگاه بود ن ي

   .ستين نيه اينجا مقصود اوليم كه در ايد بگوير درست است اما بايتفس
نكه به خاطر احترام توأم با ترس او در يد ايگويمانان سخن نم يا يب ينجا چندان از وحشت خداوند برايپولس در ا

ـ او  يداند كه زندگ مي كه به خدا مربوط است پولس ييتا آنجا .به خداوند و خشنود ساختن او بود خدمت يپ ك ي
و از  .ابنـد ي يل آگاهياو در خدمت انج يو وفادار يكپارچگيز از يان نيخواهد كه قرنت مي اما او .كتاب گشوده است

  : ديگو مي ن رو او در پاسخيا
م مردم را از وحدت و صداقت خود بـه عنـوان خـادم    يدار يسع ،ميدان مي كه ما ترس خداوند را يياز آنجا«

 .ميخدا شناخته شده هسـت  يما برا ،ميم و چه نشوياما چه در آگاه ساختن مردم موفق شو .ميح آگاه سازيمس
   ».ز كارآمد باشديان نيشما قرنت ين موضوع در آگاهيم كه ايدواريو ما ام

   .ابقت داشته باشدر با چارچوب متن مطين تفسيبه نظر ا
ـ  يابد كه مبادا آنچه گفته است از سوي ميبالفاصله پولس در 12 :5  او .شـود  يتلقـ  ييخودسـتا ة خوانندگان به منزل

 گر به شما سـفارش يبار د يرا برايز ،ديافزا مي ن رويو از ا !ورزد مي گمان كند كه او بدان مباهات يخواهد كس نمي
  ......د، و قبالً هم به خود فخر كرده بوست كه اين بدان معنا نيا .كنم نمي
خواسـت كـه    مـي  او .كردند مي ان انتقادين به سرعت از او در حضور قرنتيدانست كه معلمان دروغ مي بلكه او .......

د يـ گو مي انين رو موضوع را به قرنتيو از ا ،نديشود پاسخ گو مي كه از او ييمانداران بدانند كه چگونه به انتقادهايا
  .نديشود از او دفاع نما مي آنها محكوم يكه از سو يادر باشند هنگامتا ق

 .)7 :16 ئيلسمود با اول يسه كنيمقا( دينما مي فيتوصكنند نه در دل  مي كه در ظاهر فخر ياو مخالفان خود را آنان
 ييوايا شينها ظاهر آ يبرا .وحدت و صداقت درون ،تياما نه در واقع ،ند بودنديگر، آنها در ظاهر خوشايد يانيبه ب

 يزيـ و خلوص دل چ ،ز بوديظاهر همه چ،هاگرا در نظر برون« .شد مي ز محسوبيرت همه چيا به ظاهر غيسخن و 
  .)منتخب( »شد نمي محسوب

 يهايتعصب و اشكال مختلف نابسـامان  ي،وانگيبه د يرسد كه پولس رسول را حت مي ن به نظريه چنين آياز ا 13 :5
او  .نامـد  مـي  »يتـنش روحـان  «آن را  يبرد كه دن مي به سر يتيكند كه در وضع نمي او انكار .دمتهم كرده بودن يفكر
 محسـوب  يوانگيـ كه در نظـر مخالفـان او د   يزيهر آن چ .خدا است يخود هست آن برا يد كه اگر بيگو مي فقط
ار يگر او هوشيد يسو اگر از .زد مي حهيكار خدا ص ياو برا .ق او نسبت به خدا استيقت وقف عميشود در حق مي
تـوان بـه دو    مـي  ن است كه تمام رفتار پـولس را يه به طور خالصه اين آيمقصود از ا .ان بوديآن به خاطر قرنت ،بود

او  يها زهيانگ ،در هر دو صورت .ماندارانيگر ايسعادت د يا برايخدا داشت و  يرت برايا غي: ف نموديشكل توص
   ؟نديخود بگوة دربار يزين چيتوانستند چن مي او ا مخالفانيآ .كامالً فداكارانه بود
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ـ تواند از خود نپرسد كه چه چ نمي دهد مي پولس رسول را مورد مطالعه قرار يكه زندگ يهر كس 14 :5 باعـث   يزي
 –دهـد   مـي  نامه اش به ما پاسخ ين قسمتهايباترياز ز يكياو در  ،نجايدر ا .وقفه خدمت كند يب يشد او با فداكار

   .حيمحبت مس
ست كه محبت او نسبت به ين يديترد ؟ا ما به اويبه محبت او نسبت به ما و اي است نجا اشارهيح در ايا محبت مسيآ

را كـه اول او  يز ،نجا مقصود محبت او نسبت به ما است وجود داردينكه در ايا يل برايك دليتنها  .ما مد نظر است
ل يـ ان خيـ گونه كه شخص در مهمان  ،دارد مي به حركت وا ،رديگ مي محبت اوست كه ما را فرو .ما را محبت نمود

ح كه بـر او ثابـت شـده بـود     ير مسينظ يكه پولس بر محبت ب يهنگام .ديآ مي سمس به حركت دريام كريان ايمشتر
   .ديآ مي رش به حركت درينظ يخدمت به خداوند ب يتواند كمك كند بلكه برا نمي ،كند مي تعمق

گونـه كـه   همـان   .م در اويكه او مرد ما همه مرد يهنگام .ما عمل نمودة نديه عنوان نماهمه ب يدر مردن برا يسيع
 :5روم (آورنـد   مـي  مـان يكه به او ا يمرگ كسان ،حين مرگ مسيهمچن ،او محسوب شدة نديآ يگناه آدم گناه نسلها

   .)22 ،21 :15قرن  1؛  12-21
نكـه تمـام   يتـا ا  ؟همه مـرد  يچرا او برا .همه مرد يح برايمس .شود مقاومت كرد نمي در برابر استدالل پولس 15 :5

ما نمرد  ينجات دهنده برا .او يست نكنند بلكه برايشتن زيخو ين به بعد براياز ا ،اند همان به او زنديكه با ا يكسان
او  بلكـه  .مييسـت نمـا  يم زيخـواه  مي م و آنگونه كه خوديخودخواهانه و پست خود ادامه ده يتا ما به همان زندگ

   :دهد مي شرح يدن .مير دهييمان را در وقف مشتاقانه نسبت به او تغين پس زندگيما مرد تا ما از ا يبرا
و تا به ابـد   ،ميد از آن او باشيو ما با ،مان انجام داديم در محبت برايبس عظ يما كار يح با مردن به جايمس«

   ».ازدن بود كه ما را از آن خود سيتنها هدف مرگ او ا .از آن او
و  ،كردنـد  مـي  شرح داد مخالفان او به ظاهر خود فخر ي كهجائ ،كند مي اشاره 12ة ينجا به آيد پولس در ايشا 16 :5

م خلقـت  يـي آ مـي  حيكه نزد مس يآموزد كه هنگام مي پردازد و به ما مي گر او به آن موضوعيد ياكنون بار .نه در دل
ا اصالت ي ي،انسان يتهايصالح ،و بر طبق ظاهر يو نفسان يويدن يكلن بر انسانها به شيبعد از ا.دهد مي رخ يديجد
ح ياگر مس يد كه حتيافزا مي او .آنها مرد يح برايم كه مسيبيب مي ييپر بها  يما آنها را جانها .ميكن نمي قضاوت يمل

گر يد يه سخنب .شناخت نمي ن شكليگر او را بديد ،گر انسانهايهمچون د يعني ،را هم به حسب جسم شناخته بود
ـ يو  ،در ناصره ييه در روستايك همسايح به عنوان يشناخت مس ـ يزم يحايك مسـ يـ  يا حت ز اسـت و  يـ ك چيـ  ين
ار يح را بسـ يامروزه ما مسـ  .است يگريز ديافته كه اكنون بر دست راست خدا است كامالً چيح جالل يشناختن مس

 ن بـر او قضـاوت كردنـد   يزمـ  يكـه او بـر رو   يمهنگـا  يكه بر طبق ظاهر انسـان  يكسان زا تر يقيو حق تر مانهيصم
  .سازد مي گونه كه روح القدس توسط كالم برما مكشوفهمان ست در ،ميشناس مي

   :ديگو مي (David Smith)ت يد اسميويد
بـس   ياما اكنون به مفهوم ،در ذهن خود داشت يويح دنياز مس يهودي يآرمانهاة نمون يگر چه پولس زمان«

كه در واقع بر حسب جسم بر او آشـكار نشـده    ،ام كرده بوديقة او نجات دهند يح برايمس .ده بوديفراتر رس
   ».مانه و زندهيبلكه توسط مشاركت صم ،بود
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ـ  .اي است خلقت تازه ،افته باشدينجات  ي،عني ،ح باشديدر مس ياگر كس 17 :5 مـان  يش از ايممكن است شخص پ
ـ اما اكنون همه چ .دينماگران قضاوت يبر د يانسان يارهايآوردن بر طبق مع ة كهنـ  يروشـها  .ر كـرده اسـت  ييـ ز تغي

   .ز تازه گشته استينك همه چيقضاوت در گذشت ؛ ا
 يگـاه  .شـود  مـي  و غالباً در شهادتها از آن نقـل  .اند هافتيتولد تازه  ياست كه تازگ يتمام كسانة ه مورد عالقين آيا

كـه   يپندارند كه هنگام مي نيشنوندگان چن .ميده مي دست از آن به ياوقات با نقل قول كردن از آن برداشت اشتباه
ز در يـ و همـه چ  ،روند مي نيز همه از بيشهوت انگ يو نگاها ،رانهيافكار شر ،عادات گذشته ،ابدي مي نجات يانسان
ـ ا .سـت يح نين موضوع صحيم كه ايدان مي ما .شود مي شخص تازه يزندگ  مانـداران سـخن  يعمـل ا ة ه دربـار يـ ن آي
ن يـ د ايح كليعبارت در مس .ح باشديدر مس يد اگر هر كسيگو مي د كه آنييتوجه نما .ت آنهايبلكه وضع ،ديگو نمي

ز تحقـق  يـ هنوز همه چ »در من« ،متأسفانه .ز تازه شده استيكهنه درگذشت و همه چ يزهايچ ،حيدر مس .ه استيآ
 .ابميـ ق يـ ت خـود تطب يكـه بـا وضـع    ن خواهد بود كهيمن ا يآرزو ي،حيمس يدر زندگ يشروياما با پ !افته استين

   .هر دو در تطابق كامل با هم خواهند بود ،خداوند باز گردد يسيكه ع يهنگام ي،روز
ـ ا .سـت يفخر كـردن انسـان ن   يبرا يزيچ .آنها استة او منشاء و خالق هم .ز از خدا استيهمه چ 18 :5 ن همـان  ي

   .ده و خدمت مصالحه را به ما سپرده استح با خود مصالحه دايمس يسيعة است كه ما را به واسط ييخدا
 A New and) د كتـاب مقـدس  يـ مصالحه در فرهنگ فشرده و جدة كتاب مقدس دربارة ن عبارت باشكوه از آموزيا

Concise Bible Dictionary) شود مي افتي :  
جـاد  يان اان او وانسـ يرا كه گناه م اي هض خود فاصليخدا با ف ،بيصل يح بر رويمس يسيبا مرگ خداوند ع«

مانـداران  يا ».نـد ياو بـه اجـرا در آ   يبـرا  ينديح به طرز خوشـا يز توسط مسيتا همه چ ،كرده بود را برداشت
ح يخدا در مس .)ك خلقت تازهي(مالمت باشند  يمنت و ب يب ،مقدس ،حيتا توسط مرگ مس اند هافتيمصالحه 

نكه قصور او را بر آنهـا محسـوب   ينه ا ،هدد يا را با خود آشتين بود تا دنيزم يح بر رويكه مس يهنگام ،بود
 ،شهادت آن تا به تمام جهان رفته اسـت  ،ب آشكار شده استيكند ؛ بلكه اكنون كه محبت خدا كامالً در صل

   .خدا گرددة دينكه انسان پسنديتا ا .ابنديخواهد كه با خدا مصالحه  مي از انسانها
ح بـود و ججهـان را بـا خـود     يف شده است كه خدا در مسيتوص يغامينجا به عنوان پيخدمت مصالحه در ا 19 :5

ز يـ ش از هـر چ يپ .ح هستنديصح يكه هر دو از نظر روحان ،ن عبارت دو برداشت كرديتوان از ا مي .داد مي مصالحه
ـ ا .ت داشـت يـ ح الوهيمس يسيچرا كه خداوند ع ،ح بوديم كه خدا در مسين برداشت كنيممكن است چن ن مسـلماً  ي

 .داد مـي  ح بود و جهان را با خود مصـالحه يم كه خدا در مسين برداشت كنيم چنيتوان مي نيمچنپس ه .درست است
   .داد مي ح انجاميمس يسيت خداوند عينكار را در شخصياما او ا ،داد مي گر او جهان را مصالحهيد يبه عبارت
ان خود و انسان يم ييه عامل جداماند كه خدا فعاالن مي يقت همچنان شفاف باقين حقيا ،ميريرا كه بپذ يريهر تفس

ازمنـد مصـالحه بـا    يبه مصالحه ندارد بلكه انسـان اسـت كـه ن    يازيخدا ن .داشت مي جاد شده بود بريرا كه با گناه ا
   .اوست



 

- ٣٨  - 
 

را  يه نجات جهانين آين به نظر برسد كه ايبا نگاه اول ممكن است چن .شان محسوب نداشتيشان را بديا يايخطا
ات كـالم  يـ گر آيكامالً با د يمين تعلياما چن .اند هافتيح نجات ينكه تمام انسانها توسط كار مسيا يعني ،دهد مي ميتعل

ن يچنـ  ي كـه امـا در حـال   ،آنها محسوب نشود يانسانها برا يايا ساخت كه خطايمه يخدا راه .خدا در تضاد است
كـه   يكسـان  يايـ مطمئناً خطا .هستند حيكه در مسمؤثر واقع خواهد شد  يآنان يتنها برا ،ا استيهمه مه يبرا يراه

ح بـه عنـوان نجـات    يمسـ  يسين انسانها به خداوند عيكه ا اي هاما لحظ ،شود مي آنها محسوب يافتهاند براينجات ن
   .شود مي شوند و تمام گناهانشان زدوده مي در او عادل محسوب ،آورند مي مانيخود اة دهند

ن افتخـار را  ياو ا ،گريد يانيبه ب .ن خود سپرديم مصالحه را به خادمن كالياو همچن ،خداة دهند يعالوه بر كار آشت
ت ين مسـئول ياو نه تنها ا .غام شكوهمند را به تمام انسانها و در همه جا اعالن كنندين پيش رفته و ايشان داد تا پيبد

   .زيف و سست نيبلكه به انسان ضع ،مقدس را به فرشتگان سپرده است
ـ با .غام به بشر اعزام شده بودين پيبشارت ا ياو برا .غام مصالحه را اعالن نموديپ قبلة يپولس در آ 20 :5 د اذعـان  ي

 پـولس بـه مـا اجـازه     ،گـر يد يبه سخن .ميش رو دارياز كالم مصالحه را پ اي هما خالص 2 :6 يال 20 :5م كه از يدار
ن موضـوع  يدرك ا .مينمود گوش فرا ده مي اعالنكه به مردم  يار و كشوريكه او در هر شهر و د يغاميدهد تا پ مي
 .مـان دارنـد  يا يسـ يآنها به خداوند ع .ابنديد كه با خدا مصالحه يگو نمي انينجا به قرنتيپولس در ا .ار مهم استيبس

   .مانان اعالم كنديا يرود به ب مي است كه او هر جا كه يغامين پيد كه ايم گويان يبلكه او به قرنت
شه خـدمت  يپولس هم .گانه استين بيك سرزميانگر حكومت خود در ياست كه نما دولتة نديك نماي ،ريك سفي

ح بـه  يمس يكند كه از سو مي هيتشب اي هندينجا خود را به نماياو در ا .داند مي پر جالل و با شكوه يرا دعوت يحيمس
بـه نظـر    .كـرد  مـي  تدعاو خدا توسط او اس ،خدا بود يبرا يياو سخنگو .شود مي م اعزاميكن مي يكه ما زندگ ييايدن
ـ امـا ا  ،ر استدعا كنديك سفيم كه يكن نمي ما غالباً تصور .ديآ مي گانهير بيك سفي يبرا ين لفظيچن ل يـ ن جـالل انج ي

پر از اشك از مردان و زنان التماس كند كه با او مصـالحه   يزانوان و با چشمان يقت خدا به روينكه در حقيا ،است
ن خـود و  يبة را برداشته است تا رابط يخدا هر مانع .انسان است ياشد آن از سووجود داشته ب ياگر خصومت .كنند

ـ پـس اكنـون انسـان با    .توانسته انجام داده است مي كه يخدا هر كار .انسان را كامل كند ان را كنـار  يـ د سـالح طغ ي
   .ابديو با خدا مصالحه  ،دهيدست كش يو از نافرمان ،گذاشته

 ؟ر سـاخته اسـت  يخدا چگونه مصـالحه را امكـان پـذ    .دهد مي الحه ما را به دستمص يميه اساس تعلين آيا 21 :5
عمـالً   يسـ ين است كـه خداونـد ع  يپاسخ ا ؟رديمان به حضور خود بپذيتواند گنهكاران را با توبه و ا مي چگونه او

   .ميابيم با خدا مصالحه يتوان مي ن رو اكنونياز ا ،مشكل گناه ما را حل كرد
   .ميعدالت خدا شو يتا ما در و –كه گناه را نشناخت  يحيمس –ح را در راه ما گناه ساخت يا مسخد گريد يانيبه ب

ب جلجتـا در خـود   يصـل  يح بـر رو يمس يسيقت خداوند عيم كه در حقين بپنداريم كه مبادا چنيد مراقب باشيما با
آنچه كه رخ  .ما آن گناهان در او نبودندا ،گناهان ما بر او قرار گرفت .كامالً اشتباه است اي هدين عقيچن .گنهكار شد

 .ميشـو  مـي  مان به در نظـر خـدا عـادل محسـوب    يما با ا .گناه ساخت ين بود كه خدا او را به خاطر ما قربانيداد ا
   .ت حاصل نموديد كامالً رضايب ما گرديح كه نايمس يسيعت با عيشر يها خواسته
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م يشـناخت  نمـي  ينكه ما كه عدالتيتا ا ،ما گناه شد يناخت براش نمي كه گناه را ياست كه آن كس يقت مباركيچه حق
   .تشكر كند يميض عظين فيچن يقادر نخواهد بود از خدا برا يچ زبان انسانيه .ميعدالت خدا شو يدر و

ن يد كه از اينما مي بيان آنها را ترغينجا خطاب به قرنتيكه پولس در ا اند هن برداشت كرديه چنين آياز ا يبرخ 1 :6
   .كه به آنها نشان داده شده است بهره ببرند يضيف

كـه   ييهمتا يض بياو از ف .دهد مي مانان داده استيا يكه به ب يغامياز پ يم كه پولس گزارشيكن مي ن تصوريما چن
ده يفا يض خدا را بيكند كه ف مي اكنون او از آنها التماس .مانان را آگاه ساخته بوديا يخدا به انسان عطا كرده بود ب

ـ بلكـه آنهـا با   .ده شـود يزرع پاشيل در خاك لم يد اجازه دهند كه بذر انجيآنها نبا .افته باشندين د نجـات دهنـده را   ي
   .نديك گويز لبيغام اعجاب انگين پيله به اينوسيرفته و بديپذ
م كه يابي مي در ،مينق رجوع كرده و آن باب را مطالعه كياگر به عهد عت .كند مي نقل 8 :49ا ياكنون پولس از اشع 2 :6

 ياز سـو  يسـ يم كه خداونـد ع ينيب مي 7ة يدر آ .ح را طرد كرده بودند از آنها خشنود نبوديخدا از آن رو كه قوم مس
 يسـ يم كه به خداونـد ع يهوه را داريكالم  8ة ياما در آ .ديرفتن به مرگ او انجامين نپذيم كه ايدان مي قوم طرد شد و

   .دينما مي ده شد و خدا او را كمك كرده و حفظينش شيبخشد كه دعا مي نانياطم
وقـت مقبـول    .حيمسـ  يسـ يامت خداونـد ع ياست به ق اي هن عبارت اشاريا .در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم

   .ان مردگان خواهد آمديح از ميامت مسيوروز نجات به همراه ق
 ،كنـد  مـي  مان خود اعالميا يبه شنوندگان ب شود و مي متوسلز يقت اعجاب انگين حقيل به ايپولس در بشارت انج

در مـورد آن نبـوت    ينبـ  يكه اشعا اي هو دور ،گريد يانيبه ب .نك االن روز نجات استيالحال زمان مقبول است ؛ ا
كـه روز نجـات    يكند كه تا زمـان  مي بين رو پولس مردم را ترغياز ا ،ده بوديكرده بود كه روز نجات است فرا رس

  .مان آورنديده اهست به نجات دهن
  

   )10 – 3 :6(در خدمت  سرفتار پول )د
آن را بشـارت داده   يحيكند كه در رفتار خود در خدمت مسـ  مي آغاز يغامينجا پولس سخن خود را از پيدر ا 3 :6

 و اگـر  ،غام نجات گـوش ندهنـد  يگردند تا به پ مي اي ههستند كه به دنبال بهان يشه افراديبرده بود كه هم ياو پ .بود
ز يـ چ چيكند كـه در هـ   مي يارآوريان ين رو او به قرنتياز ا .ابند كه چه بهتريناهماهنگ بشر ب ين بهانه را در زندگيا

ك ينجا يمقصود در ا ،ميگونه كه قبالً خاطر نشان ساختهمان  .دهند كه مبادا خدمت او مالمت كرده شود نمي لغزش
نجـا مـد نظـر    يمفهوم انتصابات و مقامات در ا .ح استيمس بلكه مقصود خدمت ،ستين ييسايمقام كل ،محترمة طبق

  .ح هستندياست كه از آن مس يخدمت متعلق به تمام كسان .ستين
 ،ح اسـت ياو كه آگاه بود خـادم مسـ   .دينما مي فيخدمت خود را توص يپولس روش اجرا 10 يال 4ات يدر آ 4 :6

ـ  يدر مورد ا يدن .دعوت او باشدة ستيرفتار كند كه شا يداشت طور يهمواره سع  نين قسمت با ظرافت خـاص چن
   :ديگو مي
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كند در تنگنا  مي كه آغاز يشود ؛ هنگام مي ا خشكيد آب دريشه است كه چه بگوين انديكه او در ا يهنگام«
ـ  ،ديآشفته و منسجم سخن گو يها تواند با واژهيو تنها م  ،قرار دارد  يآزاد ،نكـه دسـت بكشـد   يش از اياما پ
   ».سازد مي يآنچه در درونش است را جار يچ مانعيو بدون ه ،ستافته ايخود را 

ـ بودند بر ا يكه پولس متحمل شده بود كه خود واه يا يجسم يهستند از رنجها يفيتوص 5و  4ات يآ ن موضـوع  ي
 .كه از خـود نشـان داده بـود اسـت     يحيدر مورد رفتار مس يبعدة يدو آ .ل خداوند استيكه او خادم وفا دار و اص

   .كند مي انين است را بيعج يحيكهبا خدمت مس يمتفاوت يها او تجربه 10 يال 8ة ياز آسپس 
و  ي،محل يساهايكل ،پولس نسبت به اشخاص ييبايشكة ف كننديصوت »اريدر صبر بس«عبارت در  ست كهين يديترد

همـان   »زحمـات «ز احتمـاالً مقصـود ا   .اسـت  ،ح بوديبه مس يروفاداريكه هدفشان دور ساختن از مس يتمام زحمات
اسـت كـه او    ييتهايمفهوم محرومة منتقل كنند »حاجات« .شد مي ح متحمليبود كه به خاطر نام مس يقيحق يجفاها

 كـه اغلـب دچـار آن    يط نامطلوبيبه شرا اي است ها اشارهيتنگ .است ...و ،پوشاك ،احتماالً مقصود غذا ،متحمل شد
   .شد مي
 اي است اشاره »زندانها« .متحمل شد ياريبس يها انهيان شده است پولس تازيب 13 :16گونه كه در اعمال همان  5 :6

ـ ا( ل به همراه داشـت ياست كه بشارت انج ييها آشوب و توطئه ،ها گمان مقصود از فتنه يو ب 23 :11قرن  2به  ن ي
 »يمحنتها« ).شد مي انيهوديختن خشم يابند باعث برانگيان نجات يهوديتوانند همچون  مي زيان نيهودير يغام كه غيپ

ـ « .اسـت  يگريز موضوع ديشود ؛ سفرها خود ن مي زيگر كارها نيالبته شامل د ،است يمه دوزيپولس احتماالً خ  يب
ار ير و دشمنانش هوشيشر يو تالشها ها د در برابر توطئهيشه باين موضوع است كه او هميف كننده ايتوص »هايخواب
نجـا  ين در ايقـ يب بـه  ياما به احتمال قر ،تناب داوطلبانه از خوردن غذا استاج »هايگرسنگ«احتماالً مقصود از  .بود

   .حاصل از فقر است يمقصود گرسنگ
و فساد را به او نسبت  يشد ناپاك نمي چگاهيه .و تقدس بود يدر پاك يعني ،خدمت پولس با طهارت همراه بود 6 :6

   .داد
ـ نجا ايصود از معرفت در او احتماالً مق ،ن خدمت او با معرفت همراه بوديهمچن قـت اسـت كـه خـدمت او     ين حقي

كه در رسـاالت   يا يق الهيحقاة در پهن ييباين موضوع به طرز زيا .يبا معرفت اله يخدمت جهل نبود بلكه خدمت
   .ان استيپولس آشكار شده است نما

محكـم   يلـ يصورات آنها خـود دل رفتار توأم با حلم او در تحمل گناهان و ق !به اثبات حلم او نداشتند يازيان نيقرنت
كه نسبت به قوم خدا  اي هدگاه عاشقانيدر د ،گران كامالً مشهود بوديپولس در وقف فداكارانه خود به د يمهربان !بود

  .گرانياو نسبت به دة و در رفتار دلسوزان ،داشت
نسبت به  يسر سپردگ ن معناست كه هر آنچه پولس انجام داد در قوت روح ويبد »در روح القدس«گمان عبارت يب

   .بوداو 
ـ  .پولس كامالً مبـرهن بـود   ياست كه در زندگ يهمان محبت ،»اير يدر محبت ب«مقصود از  و  ياكـار يكـه ر  يمحبت

   .اعمال او بود يژگين محبت از ويا .ل بوديو اص يبلكه واقع ،تظاهر
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ـ و  .م حـق انجـام شـد   ن موضوع است كه تمام خدمت پولس در اطاعت از كاليانگر ايدر كالم حق ب 7 :6 د يا شـا ي
   .كالم حق مطابقت داشت يعني ،كرد مي كه موعظه يغاميكه با پ ،صادقانه بود ين معنا باشد كه خدمت او خدمتيبد

كـه   يبلكه با اعتماد بر قـوت  ،كرد نمي ن امر است كه پولس به قوت خود خدمتيانگر ايد در قوت خدا بيبدون ترد
چرا كه  ،داد مي كه پولس رسول انجام يباشد به معجزات اي هن اشاريد ايكه شا اند هگفت يبرخ .كرد مي خدا بر او عطا

   .ك رسول بودياو 
 .كشـد  مـي  ريآن به شخص استوار و با ثبات را به تصو .ف شده استيتوص 18 – 14 :6ان يعدالت در افسسة اسلح

اگـر   ».شـود  مـي  رير ناپـذ يتسـخ  ،كنـد  يم عدالت را به تن يعمل يبه شكل يكه انسان يهنگام« ،گفته است يشخص
   .ر به آن ندارديپرتاب ت يبرا يير جايگر شريد ،از قصور نسبت به خدا و انسان باشد يوجدان ما عار
كـه   اين اسـت  ين معانياز مهمتر يكي .د وجود دارديترد يق عبارت بر طرف راست و چپ كميدق يدر مورد معنا

تهـاجم بـود و    ير برايشمش .گرفتند مي راست و سپر را در دست چپر را در دست يم شمشيزمان قد يدر جنگها
ن يخوب هم در دفـاع بهتـر   يحيك مسين بود كه ياحتماالً مقصود پولس ا ،ن موضوعيبا توجه به ا .دفاع يسپر برا

   .است و هم در حمله
 فيشـود را توصـ   مـي  افتيواضح كه در خدمت خداوند  ياز تضادها يبرخ 10و  9ات ينجا پولس در آيدر ا 8 :6

ـ ا .ن آنها قـرار دارنـد  يكه در ب يينهايز زميو ن ،را ها كند و هم دره مي را تجربه ها هم قله يقيشاگرد حق .دينما مي ن ي
ـ از پ يزندگ ،عزت و ذلت است يك زندگي ـ از تجل ي،و شكسـت ظـاهر   يروزي خـدا   يقـ يخـادم حق  .ل و انتقـاد ي

گران تنهـا او  يد ي كهدر حال ،كنند مي ادي يكيبه نرت او يغ از شجاعت و يبرخ .است يكناميو ن يدستخوش بدنام
بلكـه خـادم    ،اديك شـ ياو نه  .اما او راستگو است ،كنند مي ادياد و متقلب يك شيبا او همچون  .كنند مي را محكوم

   .است يتعال يخدا يقيحق
ـ اما با ا .ش مجهول بودياكرد و در واقع بر نمي نهاد و او را درك نمي ا به پولس ارجيك معنا دنيبه  9 :6 ن حـال او  ي

   .مانداران معروف بوديخدا و ا يبرا
شد  مي جفا و زندان تنها باعث ،بيتعق ي،ريدستگ ،ديتهد !نك زندهينحال ايو با ا ،ك نوع موت هر روز بودي يزندگ

د يـ ر مـورد تأك شتيب »ياما مقتول ن ،است كرده شدهيس«ن موضوع در عبارت يا .بشارت دهد يشتريرت بيكه او با غ
د بارهـا  يشـا  .است كه از دست مردم متحمل شد ينجا خشونتياست كرده شده در ايمقصود از س .قرار گرفته است

 ياو بـرا  يهـا  يز دالوريگر نيد يهاتنها باعث شدند كه شهر –ان دادند ياو پا ياهويپره يگمان كردند كه به زندگ
   !ح را بشنونديمس
او بخاطر عدم  ،ميست كه بگوين يازيالبته ن .اما پولس دائماً شادمان بود ،ود دارددر خدمت حزن و اندوه وج 10 :6

 امـا هـر گـاه كـه بـه خداونـد       .خـود  يضـعفها  يبرا يو حت ،به خاطر قصور قوم خدا ،شد مي ل متأثريرش انجيپذ
   .شاد كردن داشت يبرا يل بزرگيشه دليهم ،خدا يها و به وعده ،ديشيآند مي

نحـال بـا خـدمت خـود     يبـا ا  .داشته باشد يم كه او اموال و ثروتينيب نمي در كالم .بود يريس فرد فقا پولياز نگاه دن
   .شدند مي ار باارزش محسوبيز بود كه بسياما مالك همه چ ،ز بوديچ يگر چه ب !ساخت يرا غن ياريبس يزندگ
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از  يرها شده و همچـون آذرخشـ  ال يدهد قدرت خ مي ن جمالت پر از اوج اجازهيپولس در ا :سدينو مي رابرتسون
  ».ان ابرها بتابديم
  

  )13 – 11 :6(محبت و صداقت  يخواهش پولس برا )ذ
ـ  .ندياو بگشا يخواهد قلب خود را به رو مي انياز قرنت ،و اكنون پولس پر از احساسا 11 :6 ـ   ياو با دل  يگشـاده و ب
ـ  ة دهـان گشـاد   ،ديگو مي دل سخن يادتيكه زبان از ز ييار آنجا .ا از محبت خود به آنها گفته بودير  يپـولس از دل

اسـت   يد ييـ خود تأ »ع شده استيدل ما وس«عبارت  .ن مردم داشتينسبت به ا يعيگفت كه محبت وس مي سخن
   .ردينكه آماده است تا آنها را در محبت بپذيا يعني ،ن تفسريبر ا

ع بـود ؛ دل بـزرگ او   يبس وسـ  اش يگكوچك اما درون زند يپولس مرد« :ان كردهيب Tozerگونه كه توزر همان 
   ».داد مي ار او را آزاريآنها بسة ديخم يچشم جانها .شد مي حه داريشاگردانش جر يشه بخاطر تنگ نظريهم
د آنها محبت خود نسبت به يشا .ست بلكه از آنانيان و پولس از او نيان قرنتيت در محبت ميهرگونه محدود 12 :6

چ وجـه در محبـت   ياما او به ه ،ريا خيرند يد او را بپذيا باين رو مطمئن نبودند كه آيااز  ،او را محدود ساخته بودند
  .بي محبتي از جانب آنها بود نه از طرف پولس. نسبت به آها محدود نبود

او  ياست كه فرزندان روحان يسر سخن او با كسان( .....خواهند محبت او نسبت به خود را  مي چنان چه آنها 13: 6
آنهـا همچـون پـدر     يپولس برا .شود تر عيگذاشتند كه محبت او نسبت به انها وس مي ديآنها با ،).شدند يم محسوب

اما  ،را محقق سازد ين امريتوانست چن مي تنها خدا .كردند مي خود محبت يد او را به عنوان پدر روحانيآنها با .بود
   .رديقق پذشان تحيدر زندگ ين امريدادند كه چن مي د اجازهيز بايآنها ن
   :افته استيرا در 13 يال 11ات يمفهوم آ ييبايبه ز (Moffat)مفات ة ترجم

ـ ق« .شما بس گشـوده بـود   يغ نكردم ؛ دل من به رويز از شما دريچ چيه ،انيقرنت يا« ـ ا – »؟د و بنـد ي ن از ي
  ».دييمن بگشا يقلبتان را به رو !نديگو مي ها گونه كه بچههمان  ،عادالنهة ك مبادلي .نه من ،شماست يسو
  

   )1 :7 – 14 :6(از آنچه كتاب مقدس گفته است  ييجدا يخواهش پولس برا )ر
دهد كه  مي اكنون شرح .ن گفته است به او محبت كننديپولس به مقدس :ن استيا 14و  13ات يان آيارتباط م 14 :6
هـم معلملـن    يست كه او قدرين يديترد .ننديگز ييجدا ين است كه از گناه و ناراستيانجام آن ا ياز روشها يكي

   .افته بودند را مد نظر داشته استين كه به جماعت قرنتس راه يدروغ
پـاك   يوانيگاو ح ».ار منمايگاو و االغ را با هم جفت كرده ش« 10 :22ه يبه تثن اي است وغ ناموفق اشارهيذكر كردن 
ـ  يم مقاياگر بخـواه  .بود دن آنها نابرابريو گامها و قدرت كش ،ناپاك بود يوانياما االغ ح م كـه  ييد بگـو يـ م بايسـه كن

   .ف و بار او سبك استيوغ او خفيابند كه ي مي در ،روند مي وغيك ير يز يسيمانداران با خداوند عيكه ا يهنگام
پـر واضـح اسـت كـه      .است ييموضوع جداة در كالم خدا دربار يدياز عبارات كل يكيان ين قسمت از دوم قرنتيا
   .عال جدا سازديبتها بل ي،اهيس ،شرارت ،مانانيا يخود را زا بد يماندار بايا
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 ينحـال در مـوارد  يبا ا .مان ازدواج كنديا يك بيد با ينبا يحيك مسي .ييبه ارتباط زناشو اي است ن اشارهيمطمئناً ا
خـدا  ة اراد .كنند نمي دييرا تأ يين عبارت طالق و جدايا ،مان ازدواج كردهيا يك بيمان با يماندار قبل از ايك ايكه 

حفـظ شـود    ،ابـد يمان نجـات  يا يد طرف بيبا يد كه روزين ديبا ا ييكه ارتباط زناشو اين است ين مورديدر چن
   .)16 – 12 :7اول قرن (

ك يشناسد شر نمي كه خداوند را يد با كسيماندار نبايك اي .ز اشاره داردين عبارت به كسب و كار نين ايعالوه بر ا
ح وفادار يك سو به مسيتواند از  مي يچگونه شخص :ز صادق استين ها ييمورد انجمنها و گردهما ه درين آيا .شود

 يكاربرد آن در زنـدگ  ؟ستيند نيآنها خوشا يبرا يسيشركت كند كه نام خداوند ع ييها ماً در جماعتياما داباشد 
 يران در تماس باشد كه آنها را بـرا گين هدف با ديد به ايتنها با يحيشخص مس :ن باشديتواند چن مي و در اجتماع

باعـث   ي كـه به طور ،ديآنان شركت جو يتهايا فعاليد در لذات گناه آلود آنها و يچگاه نباياما ه ،دييد نمايح صيمس
ح يمس يقيرو حقيك پي :ز كاربرد داردين ين قسمت در امور مذهبيا .ن فكر كنند كه اصالً با آنها فرق ندارديشود چن

   .رديپذ مي تيمانان را به عضويا يباشد كه آگاهانه ب ييسايهد عضو كلخوا نمي چگاهيه
   :رنديگ مي را در بر يتمام روابط مهم زندگ 16 يال 145ات يآ

 سـخن  ينسـبت بـه امـور الهـ     ينور و ظلمت از آگـاه  .ات هستنديكل قلمرو اخالق يف كنند يعدالت و گناه توص
كه فرد آن را به عنوان  يزيا چيشخص و  ،گريد يانيبه ب ،نديگو مي خنعال از قلمرو اقتدار سيح و بليمس .نديگو مي

كل خدا و بتها موضوع و هـدف پرسـتش   يه .مان را مد نظر دارنديمومن و كافر قلمرو ا ،رديپذ مي آقا و سرور خود
در تضاد بـا   يآنها از نظر اخالق :گر شراكت داشته باشنديكديتواند با  نمي عدالت و گناه .رنديگ مي شخص را در بر

 محـو  يكيتـار  ،تابـد  مـي  يكه نور به اتـاق  يهنگام .تواند رفاقت داشته باشد مي و نه نور با ضلمت .گر هستنديكدي
   .باشد يگريتواند به طور همزمان با د نمي كيچيه .شود مي
ان يـ شـود م  مـي  ايآ .ر استيشر يبرا ين نامينجا ايدر ا .است »يهودگيب«و  »شرارت« يبه معنا »عاليبل«ة واژ 15 :6

 ين كـار يچن .تواند شراكت باشد نمي زيمان نيا يماندار و بيان اين ميهمچن !ريخ ماٌمسل ؟طان صلح باشديح و شيمس
  .شود مي انت به خدا محسوبيخ
چـرا   ،توانند با بتها تبادل داشته باشند مي ماندارانيچگونه ا ،ن باشدياگر چن .ستين يكل خدا كاريبتها را با ه 16 :6
كـه   يزيـ ست بلكه هر چيده شده نينجا تنها تمثال تراشيمسلماً مقصود از بتها در ا .هستند يح يكل خدايه آنها هك
   .ات باشديا ماديا شهرت يا رفاه يتواند پول  مي آن .رديگ مي ح قراريان شخص و مسيم

  : ديگو مي يدن .27 :37ال يو حزق 12 :26ان يالو ،45 :29خروج  ،دارد يكافة ادل يح يپولس در مورد خدا
ـ  يـ هوديان انتظار دارد كه همچون يحيپولس از مس«   خـدا را محتـرم شـمارند ؛ و اكنـون او    ة ان قداسـت خان

   ».ميا جدا سازيد خود را از رنيم كه باين ما هستيم ؛ و ايد آن خانه ما هستيگو مي
 ين آشكار خدا براينها فراميا .كند مي لنق 11 :52ا يكند او از اشع مي دشوار را مطرح يبا اوصاف پولس دعوت 17 :6

ـ اگر مقصد آنها اح يحت ،ان آن بماننديد در ميان نبايحيمس .ر استياز شر ييقوم در مورد جدا ة نقشـ  .آن باشـد  ياي
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چـه در   .كنـد  مي در مورد هر شكل از شرارت صدقن موضوع ياما ا ،ستين يدين ترديدر ا ،رون آمدن استيخدا ب
   .ذهب باشدا مياجتماع و  ،تجارت

ند تا در بند صلح يتا تالش نما اند هب شديان ترغيحيمانداران به كار گرفته شود و مسياز ا ييجدا يد برايه نباين آيا
   .ندياتحاد روح را حفظ نما

ا خدا يگو .بانشان بوده دست بكشنديكه سالها گر ييها يار دشوار است كه از وابستگيان بسيحيمس يغالباً برا 18 :6
ـ افزا مـي  و اكنون او »رفتيشما را خواهم پذ« ،گفته بود 17ة ياو در آ .كند مي ينيشبيرا پ ين شكليچن 18ة يدر آ  ،دي

رون از اردوگـاه  يـ ح در بيادن با مسـ اي است پاداش ».د بوديشما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواه«
ست كه ما با اطاعت از كالم او دختران و ين معنا نيبد .تر مانهيد و صميجد يشناخت مشاركت با پدر به شكل ،ريشر

را كه تـا بـه حـال تجربـه نكـرده       يو خوش يو شاد ،ميكن مي ن شكل رفتاريبلكه هر گاه كه بد ،ميشو مي پسران او
   .م بوديم آشكارا پسران و دختران خدا خواهينشان مي م را به تجربهيبود

  .)منتخب( »ود خدا كم ندارداز مشاركت با خ يزيچ يقيحق ييس جدايتقد«
 آنها دائماً – ينئوارتودكس يسايبرال و كليل ي،ليان انجيحيدر مس ،شود مي دهين مشكل امروزه در هر جا به وفور ديا

را  يسيرا كه خداوند ع يد جماعت و مشاركتيآنها با .شود مي افتينجا يپاسخ خدا در ا »؟ميد چه كنيبا« ،پرسند مي
ـ آنهـا ب  .نـد يترك نما ،ا نشناسديدنة ا به عنوان پسر محبوب خدا و نجات دهندمحترم نشمرده و او ر ـ ي ن يرون از چن

   .نكه در درون آنها باشنديبا خدا موثرتر واقع خواهند شد تا ا ييمشاركتها
ة سـت بلكـه خاتمـه دهنـد    يد نيـ ك پاراگراف جديه سرآغاز ين آيا .دارد يات قبليك با آينزد يه ارتباطين آيا 1 :7

   .آغاز شده بود 14 :6است كه در  يگرافپارا
شـما را  « .باب قبل بدان اشاره شـده اسـت   18و  17ات ياست كه در آ ييزهايه همان چيآن يا يها مقصود از وعده

 يهـا  ن وعـده يـ د با توجه به ايما با ».د بوديشما مرا پسران و دختران خواه ...شما را پدر خواهم بود ...مقبول بدارم
   .مين را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازشتيخدا خو يعال

و  ها زهيانگ ،شخص يدرون ينجاست روح زندگ ي كهدر حال ،است يجسم ينجاست جسم شامل تمام اشكال ناپاك
   .رديگ مي افكار ار در بر

 ياترسـ ت را در خديقدوس .ديگو مي ز سخنيمثبت هم نة ميبلكه از ن ،دهد مي را به دست يمه منفياما خدا نه تنها ن
خود را با خداونـد  ة روزان يزندگشتر يد هر چه بيد نجاسات را كنار گذاشته بلكه بايما نه تنها با .ميبه كمال رساند

م يتوان مي ميبر مي ن بسريزم يكه بر رو يست كه تا هنگامين موضوع نيانگر ايه بين آيا .ميح منطبق سازيمس يسيع
ما در شباهت خداونـد   .رديگ مي ما را در بر ياست كه تمام زندگك روند ي يس عمليتقد .ميبطور كامل مقدس شو

كـه در دل   ييگـو  .م بـود يه او خواهيو سپس تا به ابد شب ،مينيكه او را روبرو بب يم تا روزيكن مي ح رشديمس يسيع
ا بـا  هـم صـد   يم همگـ يتوان مي .ميم كه مقدس باشينك در دل خود مشتاقيم ايتوأم با احترام از خدا دار يخود ترس

بـرد ممكـن    مي مه از آسمان بسرين نيكه در ا يانسان يبرا ي كهيتا آنجا« :مييپارسا بگو )MC cheyne(ن يمك چ
  ».است مرا مقدس سازد
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   )16 – 2 :7(پولس به خاطر اخبار خوش از قرنتس  يشاد )ز
ـ ز ،ديگو مي ولس در ادامهپ ،ن نكننديان چنيوجود نداشت كه قرنت يليچ دليه .ديخود جا ده يما را در دلها 2 :7 را ي

ـ ز ،نـد يخواستند بگو مي هر چهبگذار مخالفان پولس  .چكس را فاسد نساختهيه ،چكس ظلم نكردهيبر ه را پـولس  ي
   .نكرده بود يمالة استفاد ياو از كس ،را آزار نداده بود يكس
ق او يـ ده بود كه محبـت عم يخشنان بياو بارها به آنان اطم .گفت نمي انيمذمت قرنت يرا برا يچ سخنيپولس ه 3 :7

   .ات و چه در مرگ با آنها خواهد بودينسبت به آنها چه در ح
د تـا بـه هنگـام    يـ د مي ن رو خود را آزادياز ا ،كرد مي يكيار احساس نزدين قرنتس بسيپولس نسبت به مقدس 4 :7

گـر نـزد   يد ييكن از سويار بود لياما اگر چه صراحت او بس .ديسخن گفتن با آنها به صراحت و جسارت سخن گو
 ن رايـ شمردند ؛ بلكـه ا  مي كم محبت بودن او برة د صراحت او را به منزليآنها نبا .كرد مي گران به آنها فخر كامليد

خاص از ة د آن جنبيشا .كرد مي ادياز آنها  يكيرفت به ن مي كرد و هر جا كه مي قتاً به آنها فخريدانستند كه او حق مي
 ياعانـه بـرا   يآور جمـع  ياق آنها برايكند اشت يشد پولس صادقانه از آنها قدر دان مي ه باعثآنها ك يحيمس يزندگ
  .ديگو مي نجا تنها در لفافه از آن سخنياما در ا ،كند مي ماً به آن اشارهيپس بعداً مستق .م استين در اورشليمقدس
شـرح داده   يات بعـد ين عبارات در آيا .نمك مي وافر يشاد ،ديآ مي كه بر ما ير گشته ام و در هر زحمتيس ياز تسل

ـ  يپاسخ ا ؟ن همه زحمات شاد بوديرغم ا يچرا پولس عل .اند هشد از  يخـوب  يطس حامـل گزارشـها  ين است كـه ت
   .ق شده بوديوافر و تشو ين ود باعث شاديو ا ،او بود يقرنتن برا

و چون او را  .طس به تروآس سفر كرديت افتني يم كه چگونه پولس افسس را ترك كرد و برايما قبالً ذكر كرد 5 :7
كـه او بـه    يز آن را آرامـ يه نيرفتن او به مكادون يدهد كه حت مي اكنون او شرح .ه شديمكادون يراه ،افتيدر آنجا ن

ـ ياز ب ،هنوز ناآرام و تحت جفا ،او هنوز مشوش بود .ا نكرديش مهيدنبالش بود را برا  رحمانـه او را  يرون دشمنان ب
   .تماس نگرفته بود يطس هنو با وين بود كه تيگمان بخاطر ا يكه ب –و ترسها  ها يو از درون نگران ،دنديكوب مي
قـت مـذكور در   ين هنگام پولس رسول حقيدر ا .ديبخش يطس تسليسپس خدا وارد شد و پولس را با آمدن ت 6 :7

ـ ا ».سـازد  مـي  زيـ دوست خود را ت ين مرد رويهمچن ،كند مي زيآهن را ت ،آهن« :را به تجربه نشاند 17 :27امثال  ن ي
 گر سوالت را مطرحيپس از د يكيپولس  ،دين دو خادم فداكار خداوند را در ذهن تصور كنيمالقات پر از شعف ا

   .)25 :25د به امثال ييرجوع نما( !كه ممكن است به آنها جواب دهد ييكند تا آنجا مي يطس سعيو ت ،كند مي
سـاخت ؛ بلكـه بـه     مي دار با دوست خود نبود كه پولس را خوشحاليد ديل از تجدحاص ياما مسأله تنها شاد 7 :7

   .طس گشته بودنديت يپولس داشته و موجب تسلة ان نسبت به ناميخاطر واكنش كه قرنت
رغـم   يز علين موضوع نيو ا .دادند مي اق نشانيدار با پولس از خود اشتيد يان برايك خبر خوش بود كه قرنتين يا

 يدار بـا و يـ ن با پولس رخ داده بود آنها نه تنها مشتاق ديگانه ساختن مقدسيب ين در راستايمعلمان دروغ يتالشها
بـا گنـاه در    يآنـان در سازشـكار   يبه خاطر سهل انگار ين نوحه گرياحتماالً ا .ز كردندين يبلكه نوحه گر ،بودند
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آنها نسبت به پـولس و   ياز احترام واقع يگرطس عالوه بر نوحه يت .د بخاطر رنجاندن پولسيا شايو  ،جماعت بود
   .مالقات با او گزارش داد يشوق آنها برا

م پولس اطاعت يان از تعاليقت كه قرنتين حقيبلكه به خاطر ا ،طس نبوديپولس تنها به خاطر آمدن ت يبرا يپس شاد
   .نموده و هنوز او را دوست داشتند

افتم كـه آن  يرا يمان هم بودم زياگر چه پش ،ستميمان نيپش ،ون ساختمرا كه هر چند شما را به آن رساله محزيز 8 :7
   .ن ساختيغمگ ي،رساله شما را اگر هم به ساعت

 ،گر باشـد يد اي هد هم ناميا شايو  ،ميشناس مي انياست كه ما آن را به نام اول قرنت يمد نظر پولس احتماالً همانة نام
   .بوده است تر ار خشنين بسده است و احتماالً سخن آيكه به دست ما نرس

م كه او به يفرض كن .شود مي ن موضوع بر ما روشنيا ،پولس نسبت به نوشتن آن نامه يمانيبا مد نظر قرار دادن پش
آنچـه كـه    .ر قرار نخواهد داديالهام را تحت تأثة چ وجه مسألين موضوع به هيا ،ان اشاره كرده استياول قرنتة رسال

ـ از انـدوه و   ،ز انسان بودياوند بود ؛ و از آن رو كه پولس خود نپولس نوشت همه احكام خد گـران تحـت   يأس دي
   :ديگو ميامز يليو .گرفت مي ر قراريتأث

احكـام  «كـالم آن   .بـود  يماول او الهـا ة دانست كه نام مي او .مينيب مي 8ة يسند و الهام را در آيان نويز ميتما«
ن ير اياو نگران بود كه مبادا تأث ،بود يپر از محبت و دلواپس ،فيعك انسان ضيبودند ؛ اما او بعنوان  »خداوند

ـ ا .و باعث رنجش آنهـا شـود   .ان شوديان او و قرنتيم ييغام باعث جدايپ ـ ي ـ بـا از تفـاوت م  يز اي هن نمون ان ي
   ».دهد است مي كه روح القدس به او يغاميو پ يك نبيت يشخص

مـورد نكـوهش قـرار     ،ان در ابتدا نامـه او را خواندنـد  يكه قرنت يهنگام :ن خالصه نموديتوان چن مي سخن پولس را
دانست كه واكنش آنهـا چگونـه    مي ،ن نامه را فرستادينكه پولس ايپس از ا .ده خاطر گشتندين رو رنجيگرفته و از ا
 يست كه او ملزم شده بـود كـه كـار اشـتباه    ين نيالبته مقصود ا .ساخت مي را متأثر ين موضوع ويو ا ،خواهد بود

گـران هـر چنـد    ياز بود دين ،بلكه او متأثر بود كه با انجام كار خداوند .ستين نينجا ايمضمون در ا :انجام داده است
   .عمل بپوشدة ك از آنها جاميهر  يكوتاه دچار اندوه و غم شوند تا اهداف خدا در زندگ يمدت يبرا

مدت  يبرا( يكن تنها به ساعتيل ،را محزون ساختكه گر چه ان نامه آنها كند  مي ديتأك 8ة يپولس در قسمت آخر آ
   .ديينپا يرين اندوه دياما ا .ن نامه حزن بوديامد اين پياول .بود )يكوتاه

ك قسمت يبتواند  ياو برا .ه كرديك جراح تشبيتوان به كار  مي كند را مي فينجا توصيكه پولس در ا ينديتمام فرا
شود  مي ن كار دردبر شخص عارضين كه با چنياو از ا .كه بدن را بشكافد از استين ،ديرا زا بدن انسان بزدا يعفون

مـار  يمخصوصـاً اگـر ب   .افتين كار سالمت خود را باز خواهد يمار با ايداند كه ب مي گر چه ،خوشحال نخواهد بود
دانـد   مـي  او اما .شود آگاه خواهد بود مي كه دوستش متحمل ياو كامالً از رنج ،ك جراح باشدياز دوستان نزد يكي

مطلـوب خواهـد    يينهاة جيداند نت مي خواهد بود چرا كه ين امريو او خواهان چن ،است ين رنج و درد موقتيكه ا
  .بود



 

- ٤٧  - 
 

د شاد يآنها به توبه انجام ينكه غم موقتيان عارض شده بود خوشحال نبود بلكه از ايكه بر قرنت يپولس از درد 9 :7
ـ آنهـا انجام  يزنـدگ  ير فكر بـه دگرگـون  يين تغير فكر آنها و اييبه تغ اندوه آنها منجر ،گريد يانيبه ب .بود هـادج   .دي
ـ   ،ستير هدف نييك غيتوبه فقط  :ديگو مي شـود كـه بـه بازگشـت از كنـاه بـه        مـي  را شـامل  يبلكه آن تحـول قلب

   ».شود مي خدا ختم يبه سو يمانيوه و پشاند ههمرا
ـ    .نـد يخواهد آن را بب مي بود كه خدا يدوهآن نوع ان :خدا بودة ان بر طبق ارادياندوه قرنت ة از آن رو كـه انـدوه و توب

افت كرده بودند متحمل رنجش و اندوه يپولس در يكه از سو يخيگر از توبيبود ؛ آنها د ياله يو با ذات ،ليآنان اص
   .نشوند يشگيهم
 ،»خداسـت  يكه از سـو  يغم« مقصود از .كند مي سهيمقا يويخدا است را با غم دن يكه از سو يه غمين آيا 10 :7

داند كه خدا با  مي او .شود مي ت منجر به توبهيد كه در نهايآ مي است كه پس از ارتكاب گناه توسط شخس ياندوه
   .زديخ مي ه خود و گناه خود به پاين رو به همراه خدا بر عليو از ا ،ديگو مي او سخن

او لزوماً نجـات جانهـا را    ،»باشد به جهت نجات مي وبهخدا است منشأ ت يكه برا يغم«د يگو مي كه پولس يهنگام
نجـا  يدر ا »نجات«اما  .افته بودنديان نجات يقرنت ،نيعالوه بر ا .)ز صحت داردين موضوع نياگر چه ا(مد نظر ندارد 

   .شخص است يو رنجش در زندگ يا آزادگيو  ،اسارت ،از گناه ييرهاة ف كننديتوص
توانـد از   نمي ياز آن رو كه كس .ا به نجاتيست به توبه اشاره دارد ين يمانيآن پش ا عبارت ازينجاست كه آيسوال ا

   .ميگذار مي يپاسخ باق ين سوال را بيا ،مان شوديا نجات پشيتوبه 
ـ نـا ام  ي،تلخ ين غميچن .و ندامت است يمانيست بلكه تنها پشين يقيحقة توبة به منزل يويغم دن و سـرانجام   يدي

 يكه گنـاه او بـرا   ييامدهاياو بخاطر پ .ده شده استير كشيهودا به تصوي ين غم در زندگيا .ردمرگ را به همراه دا
   .ن حصاد درو شدينكه خود در ايبلكه تنها بخاطر ا ،به همراه داشت متأثر نبود يسيخداوند ع

همان  .كند مي طرحگفت م 10ة ياز آنچه كه در قسمت اول آ اي هان را به عنوان نمونيقرنتة پولس رسول تجرب 11 :7
قت ين حقيل ايدل« :مييگو مي نيامروز ما چن .افته بودي يآنها تجل يگفته بود در زندگ يغم الهة كه او دربار ييزهايچ
   .كند مي خدا است را مطرح يكه برا يسپس او در ادامه انواع گوناگون غم ».خدا بود ين است كه غم شما برايا
كـه در   يهـ يباشد بـه تنب  اي هن عبارت اشارياگر ا .د آورديدر آنها پد يجه جدا توين غم كوشش و يا ،ش از همهيپ

امـا سـرانجام    ،تفاوت بودند ين معنا است كه اگر چه آنها در ابتدا بين عبارت بديپس ا ،رساله اول ذكر شده است
   .به عمل آوردند ين موضوع توجه و دقت كافيبه ا

بلكـه آنهـا بـا     ،آوردنـد  مي ا بهانهيخود حجت  يست كه آنها برايله آن نن واژه به منزيا .اجياحت ،ديگو مي سپس او
دگاه آنان منجـر  ير دييتغ .ن واقعه مبرا كننديشتر در اير بينمودند خود را از گناه و تقص ياتخاذ كردن اقدام قاطع سع

   .ن تحول شديبه ا
امـا بـه    .ح اسـت يلكـه دارد كـردن نـام مسـ    ان نسبت به گنهكار به خاطر يدگاه قرنتيد »بل خشم«احتماالً مقصود از 

ـ يدگاه آنها نسبت به خود است زيد ،ن مقصوديقيب به ياحتمال قر واقـع شـود    ين امـر يرا كه اجازه داده بودند چن
   .ن خصوص اتخاذ كننديدر ا يبدون آنكه اقدام مقتض
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ـ توانـد ب  مي نيناما همچ ،بدون معنا است كه آنها در ترس از خداوند عمل نمودند »بل ترس«گمان  يب انگر تـرس  ي
   .ديايه بيخ و تنبيآنها از آمدن پولس بر قرنتس بود، چرا كه ممكن بود به جهت توب

ن ين موضوع اتفاق نظر دارند كه ايغالب مفسران بر ا .است »اقيچه اشت« يبه معنا يبه طور تحت الفض »اقيبل اشت«
 يتوانـد بـه معنـا    مـي  نيهمچن ،ن حاليبا ا .در دل داشتند دار پولسيد يآنها كه برا ياق ئاقعيبه اشت اي است اشاره

   .دن تصحصح شدن اشتباه و شرارت باشديد يد براياق شدياشت
پاك شدن  يبرا ،گنهكار ياياح يبرا ،جالل خدا يرت برايغ ،ح نموديتوان به طرق گوناگون تشر مي را »رتيبل غ«

   .از پولس كردن يا طرفداريو  ،از نجاست
ن است كه آنهـا در برابـر متخلـف در جماعـت     يمفهوم تنها ا .است »يا چه انتقاميه و يچه تنب« يبه معنا »بل انتقام«

   .د مجازات شوديآنها مصمم بودند كه آن گناه با .ح اتخاذ نمودندياقدام صح
ـ را بـه ا  ن سخنيد ايمسلماً نبا .دين امر مبرا هستيد كه در ايز خود را ثابت كرديدر هر چ :ديافزا مي سپس پولس ن ي

 كـه  ين معناسـت كـه آنهـا هـر كـار     يبلكـه تنهـا بـد    ،شدند مي د سرزنشيچگاه نبايم كه آنها هيمنظور برداشت كن
ن يـ كردنـد ا  مـي  د از ابتدا عمليگونه كه باهمان ن امر اجرا كرده و يح را در ايتوانستند انجام دادند تا اقدام صح مي

   .دنديكار را به انجام رسان
كـدام نامـه    »بـه شـما نوشـتم   «اول مقصود پولس از عبارت ة در وهل .وجود دارد يار مشكل اساسچهة يدر آ 12 :7

ـ آ يانيا قسمت پايآ ،مسرانجا ؟يچه كس »مظلوم«مقصود از  ،سوم ؟ستيك »ظالم«مقصود از  ،نكهيدوم ا ؟است ه را ي
   ؟»ماة رت شما درباريغ«نكه يا ايشما ترجمه نمود و  »ةرت ما درباريغ«د يبا
باشد كه در  يتواند مرد مي يفرد خاط .كه حفظ نشده است يگريدة ا ناميو  ،ان باشديتواند اول قرنت مي اينامه  نيا

اگر مقصـود پـولس فـرد زناكـار      .سايدر كل ياغيك فرد يا ي ،با محارم شده است ييمرتكب زنا 5ان باب ياول قرنت
پس فرد مظلوم خود پولس  ،باشد ياغيك ي يطاگر فرد خا ،گريد ياز سو .است يپس شخص مظلوم پدر و ،باشد

   .ناشناخته است يك قربانيا يو 
شـما بـه شـما در    ة رت ما در باريبلكه تا غ :ن ترجمه شده استيه چنيآ يانيقسمت پا NKJVو  KJVة در ترجم

مـا   يااق شما بـر يتا اشت«شباهت دارند  NASBة شتر به ترجميب ياز نسخ امروز يارياما بس .حضور خدا ظاهر شود
  ».ر شما آشكار شودبدر نظر خدا 

 .نمودنـد  يان توجه نمـوده و بـا او آشـت   يقرنت .افتي ير مطلوب داشت او تسليپولس به تأثة از آن رو كه نام 13 :7
و بـه خـاطر تمـاس     ،ق شدهين از خود نشان داد تشويطس نسبت به مقدسيكه ت ياقين ؛ او به سبب اشتيعالوه بر ا

   .افته بودي يطس با آنها آراميت
سخن  يمانداران آجا با ويار از ايجان بسيطس با هيت ،طس را به قرنتس اعزام كندينكه پولس تيش از ايا پيگو 14 :7

ـ قرنتة تمام آنچه او دربار .ل نبوده استيدل يد كه فخر كردن او بيگو مي اكنون او .گفته بود ان گفتـه بـود بـا بـودن     ي
فخر كردن او  ،ان گفته بود صحت داشتيكه پولس به قرنت يزيگونه كه هرچن هما .شد مي دييان آنها تأيطس در ميت

  .ز راست شده بوديطس نيبه ت
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 .چگونه ار او اسـتقبال خواهـد شـد    يونان جنوبيدن به يدانست كه با رس نمي طس خوديپر واضح است كه ت 15 :7
ـ و نـه تنهـا ا   ،رفتندياو را پذ يرمان به گيقرنت ،ديكه رس ياما هنگام .كرد مي ينيشبين را پيد او بدتريشا بلكـه بـا    ،ني

   .ش محبوب ساختنديش از بيخود را ب ،آنها آورده بود يكه از طرف پولس برا يمياطاعت از تعال
بلكـه   ،ستيا ترس بزدالنه نياز حقارت و  يترس ناش ،رفتنديطس را پذينكه آنها با ترس و لرز تيمقصود پولس از ا

   .ت واقع شدن استيمورد رضا يصادقانه برااق ياحترم به خداوند و اشت
ـ ما نبا ،ن اعتماد دارديز در مقدسيد او در هر چيگو مي كه پولس يهنگام 16 :7 د سـخن او را فراتـر از مقصـود او    ي

ايـن  بلكـه مقصـود    .نبودند يان در معرض گناه و ناكاميكه قرنت اين استن سخن يمسلماً هدف از ا .ميبرداشت كن
آنهـا ثابـت نمودنـد كـه      .هوده نبوديب ،كرد مي طس فخرين خاطر بر تيو به ا ،ه او بر آنان داشتك يكه اعتماد است

ز است كـه از آنجهـت كـه آنهـا در مـورد      ين مفهوم نين عبارت متظمن ايگمان ا يب .هستند ين اعتماديچنة ستيشا
نكه به آنها اعتماد كامـل كـرده   يا ة او اكنون از اند هاتخاذ كرد يدگاه درستياول مطرح شده دة كه در رسال يموضوع

   .نگرد مي است حق به جانب به خود
از خدمت پـولس رسـول    يفيبه توص ،ميديگونه كه دهمان كه  يقسمت ،كند مي ان را كامليه قسمت دوم قرنتين آيا

ان پـولس و  يـ كـه از قبـل م   يونديت پيتقو يپولس رسول برا يقاطعانه است از سو ياختصاص داده شده و تالش
  .ديگو مي سخن »بخشش ييبايز«باب بعد در مورد  .ان وجود داشته استيرنتق

  

م ين در اورشليمقدس ياعانه برا يآور كامل كردن جمع يخواهش پولس برا .2

  )9 ،8 يبابها(

   )9 – 1 :8(خوب از بخشش سخاوتمندانه  ييالگوها )الف
ونـان  ي(ه يـ مكادون يسـا يان كليحيان مسـ يدر مض خدا يكه ف يبيق عجيمانداران از طريخواست كه ا مي پولس 1 :8

   .س شده بوديدر آنجا تأس ييساهايبودند كه كل يياز شهرها يكيو تسالون يپيليف .كار كرده بود آگاه شوند )يشمال
   .سخاوت آنها بود ،اند هافتيض خدا را يه توسط آن نشان دادند كه فيمانداران مكادونيكه ا يق خاصيطر
رند يگ مي ش و جفا قراريكه در آزما يمعموالً اشخاص .د زحمت قرار گرفته بودنديامتحان شد ان دريحين مسيا 2 :8

گونـه كـه   همـان   ،و مخصوصـاً اگـر متمـول نباشـند     .نده شان پول پس انـداز كننـد  يآ ين هستند كه برايبه دنبال ا
اد بود كـه  يز آن قدرآنانا  يحيمس ينحال خوشيبا ا .نداشتند ياديچ وجه پول زيآنها به ه .ه بودنديمانداران مكادونيا

آنهـا   .دنديرفتار معمول را كنار گذاشته و با سخاوت كامل بخش ،م آگاه شدندين در اورشلياز مقدسيكه از ن يهنگام
   .زنديفقر و سخاوت را در هم آم ي،خوش ،قادر بودند زحمت

شان بلكه فـوق  يطاقت ا به حسبنها بخشش آنها نه ت .ز داشتين يريگيمنحصر به فرد د يژگيسخاوت آنها و 3 :8
نكه تحـت  يبدون ا ،دادند مي ختهيآنها خود انگ يبه عبارت ،داند مي تمام ين به رضامنديآنها همچن .از طاقت آنها بود
   .كنند يا چرب زبانينموده و  يچاپلوس ،فشار قرار گرفته
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ن در يم شدن در كمـك بـه مقدسـ   يخار سهن موضوع مصر بودند كه از پولس خواستند تا افتيدر ا آن قدرآنها  4 :8
دانست در آن هنگـام آنهـا خـود     مي چرا كه ،ن محبت مردد بوديرفتن ايد پولس در پذيشا .م را به آنها بدهدياورشل

   .بشان گرددين افتخار نصيخواستند ا مي آنها .نبود ياما پاسخ آنها مخف .برند مي بسر يچقدر در تنگدست
سـپس   ،دهنـد  مي يناچار يابتدا از رو :گر انسانها عمل كننديز به مانند ديداشت كه آنها ن احتماالً پولس انتظار 5 :8

ـ يـ مانـداران مكادون يامـا ا  .خواهند داد يشتريبة يرند هديشتر تحت فشار قرار گيكه ب يهنگام ـ ا !ن نبودنـد يه چن ن ي
 يهنگام .شان سهل بوديپول برا دنيگر بخشيسپس د .شتن رايخو يعنيه را دادند ين هديان محبوب ابتدا بهتريحيمس

ـ يمقصود او تنها ا ،خدا دادندة شتن را به خداوند و به ما بر حسب اراديد خويگو مي كه پولس ش ين است كه آنها پ
حاضر بودنـد در   ي كهاق خود را به پولس سپردند به نحويسپس آنها با اشت .ح داشتنديز تعهد كامل به مسياز هر چ

ـ  هما خود را به خدا سپرد« :آنها به پولس گفتند .ك شونديم شريشلاور ياعانه برا يآور جمع و اكنـون خـود را    ،ماي
   ».يخداوند ما هست ،حيچرا كه تو رسول مس ،ميبه ما بگو چه كن .ميسپار مي ان او به تويهمچون مجر

ن كمك از يكه اارزشمند است  يكمك به كار خداوند تنها هنگام«: ديگويم (G. Campbell Morgan)كمپبل مورگان 
  ».اند هباشد كه خود را به خدا سپرد يكسان يسو

و از  .رنديان خواست تا از آنها سرمشق گيه مسرور بود كه از قرنتيمانداران مكادونين عمل اياز ا آن قدرپولس  6 :8
ـ  .كه او در قرنتس آغاز كرده بود را به انجـام برسـاند   ييطس استدعا نمود تا كارهاين رو او از تيا ـ ه بب  ،گـر يد ياني

ـ اعانه را بـا آنهـا در م   يآور موضوع جمع ،دار كرديان دين بار از قرنتياول يطس برايكه ت يهنگام  .ان گذاشـته بـود  ي
   .ريا خيده است يكو جامه عمل پوشين هدف نيا ايند آيد كه ببيگو مي اكنون به هنگام بازگشت پولس به او

خواهـد كـه در    مـي  كردند پولس اكنون از آنهـا  مي فوق االده عمل ها نهياز زم ياريان در بسيكه قرنت يياز آنجا 7 :8
و در  )يسـخت كوشـ  (مان و كالم معرفـت و كمـال اجتهـاد    يدر ا يافزون ياو آنها را برا .ن باشنديز چنيسخاوت ن

در او  .ن كـرده بـود  يتحسـ  يآنها را به خاطر معرفت و سـخنور  ،اولة در رسال يپول .دينما مي نيمحبت به او تحس
   .طس از انها بوديدار تيامد ديگمان همه از پ يد كه بيافزا مي يگريد يها يژگينجا ويا

ـ  ،مانيا يايعطا ،به خدا يمان قوياة ف كنندياحتماالً توص »مانيدر ا«عبارت  گـر  يآنهـا در رفتـار بـا د    يا وفـادار ي
   .مانداران استيا

از  يريـ كه بخش چشم گ يموضوع ،در استفاده از زبانهابه مهارت آنها  اي است اشاره »در كالم«ست كه ين يديترد
   .افتياول بدان اختصاص ة رسال

   .يق الهيا به وسعت درك انها از حقايك يزماتيكار يبه عطا اي است اشاره »در معرفت«احتماالً 
   .است يآنها در امور اله يرت و سخت كوشيغة ف كننديتوص »در كمال اجتهاد«

ن فهرست يبه ا يگريل است عبارت دياكنون پولس ما .ر استيا نسبت به پولس قابل تقدنكه محبت آنهيسرانجام ا
   :دهد مي هشدار يدن .»در كمال سخاوت« يعني ،ديافزايب

پر از محبت  ،كند مي ار دعايبس ،دارد يراسخة ديككه عق يكس ،دارد يدر امور اله يبسارة كه عالق يانسان ...
  .ك شوديگران شريتواند پول خود را با د نمي اما ،ديسا سخن گويقادر است در كل ،است
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 ،ش كنديخواهد اخالص محبت آنها را آزما مي بلكه او .ديگو نمي عت گونه سخنيخشن و شر يپولس با لحن 8 :8
ن را بـه  يد ايگو مي كه پولس يهنگام .ن موضوعيه در ايان مكادونيحيمس يا سخت كوشياق يمخضوضاً در پرتو اشت

د برخاسـته  ين است كه بخشش بايبلكه مقصود او تنها ا .افته استيست كه الهام نين نيمقصود او ا ،ديگو نمي حكم
  ».خوش را دوست داردة دا بخشند«را يز ،مشتاق باشد ياز دل

ط بـد  يشـرا ة در مقابـل سـابق   .كنـد  مي انيارزشمند را بة ن رساليات اين آياز بزرگتر يكينجاست كه پولس يا 9 :8
   .دهد مي ا به دستين انسان دنيتربا از سخاوتمنديز يريه و قرنتس او تصويدوندر مكا يزندگ
نجا مفهوم سـخاوت را  ين واژه در ايد اياما بدون ترد ،د به طرق گوناگون به كار رفته استيض در عهد جديفة واژ

ما كرد تا  يداشت فداسخاوتمند بود كه هر آنچه را كه  آن قدراو  ؟چقدر سخاوتمند بود يسيخداوند ع .در بر دارد
   .ميما دولتمند شو

   :ديگو مي نيچن مورهد
و روابط خود با انسـانها   ،طيشرا ،گاهياو از نظر جا .بود يسعادت غن ،مشاركت ،احترام ،قدرت ،او در اموال«

ـ او همـه چ  .ميپوشاك و خوراك خود را بده ،از پول يشود تا مقدار كم مي از ما خواسته .ر شديفق ز را فـدا  ي
   ».دكر

 يكه در لباس كـودك  يمسلماً هنگام ؟بود ياو چه وقت غن .دهد مي ميخداوند را به ما تعل يسيت عينة ه آموزين آيا
خانمان در  يب اي هگانيبه عنوان ب« يآوارگة سه سال دور يو مسلماً نه در طول س !نبود يا آمد غنيت لحم به دنيدر ب

ر ياما او فق .بود يغن ،كه در آسمانها با پدر ساكن بود يهنگام .او از ازل ».كه به دستان خود آن را ساخته بود ييايدن
تا از  ،نها به خاطر ما بودياة و هم .و جلجتا ،...يمانيجتس ،بلكه به ناصره ،مت لحيبه ب اي است ن نه تنها اشارهيا .شد

  .ميفقر او دولتمند شو
مـا   يبـرا  ين شـاد يتر ميم به او عظيو هر آنچه دار د وقف كردن خوديپس با ،ن استيكه مسلماً هم چن ،نياگر چن

  .ستين ،ديگو مي يحيسخاوت مسة از آنچه كه پولس دربار تر يقو يچ استداليه .محسوب شود
  

   )11 – 10 :8(اعانات  يآور به انجام رساندن جمع يه برايتوص )ب
ـ  ين نيمقدسـ  ياعانه برا يآور فكر جمع .پردازد مي انياكنون پولس به قرنت 10 :8 مانـداران  يم ايش از تصـم يازمنـد پ

صـادقانه   .ن كار را آغـاز كـرده بودنـد   يه ايمانداران مكادونيش از ايان پيقت قرنتيدر حق .ه در ذهن آنها بوديمكادون
ن يرا با ايز ،ن به نفع خود آنها بوديا .رساندند مي به انجام ،را كه در سال گذشته آغاز كرده بودند يآنها كار ،مييبگو

   .كردند مي خالص و عزم راسخ خود ار اثباتكار ا
را كه بدان دلگـرم   ينكرده و آن كار يد به آن توجهيد كه بايگو مي پولس به آنها ،ر هر چه كه بوديل تأخيدل 11 :8

نكـه آن را  يو نـه ا  ،دادند مي د بنا بر استطاعت خود در گذشته و حال آن كار را انجاميآنها با .بودند به انجام رسانند
   .ابندي يشتريب يتا استطاعت مال ،نده محول كننديه آب
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   )15 – 12 :8(بخشش سخاوتمندانه  يسه اصل خوب برا )پ
 يآور م بفرسـتند در جمـع  يبـه اورشـل   يشـتر ينده اعانـات ب ينكه بتوانند در آيد ايان به اميرسد قرنت مي به نظر 12 :8

چ وجـه بـر سـر    يشود كه مسأله به هـ  مي يآور اديل به آنها ن حايبا ا .ر كرده بودندين آنجا تأخيمقدس ياعانات برا
آنهـا را خواهـد    يايپس خدا هـدا  ،ن امر باشديدر به انجام رساندن ا يقيحق ياقياگر در دل آنها اشت .ستيت نيكم
   .ت دل است كه ارزش داردين .هر چقدر هم كم باشد ،رفتيپذ
م راحـت  ياورشـل  يساين نبود كه كليفكر او ا .قرار دهد يلان را تحت فشار ماين نبود كه قرنتيهدف پولس ا 13 :8

   .ر شوديا فقيقرنتس به زحمت افتد و  يسايباشد و كل
هـدف   .ح اسـت يمسـ  يسـ يخداونـد ع  يسايكمك به نبازمندان در كل يخدا براة نقشة ف كننديه توصين آيا 14 :8

گـر بـه آن   يد يل كمكهـا از نـواح  يد سيبا ،افت شديه يك ناحيان يسحيدر م يازمندين است كه هر گاه نيخداوند ا
در سرتاسر جهان  ها سايان كليرون منجر به مساوات ميچه از درون و چه از ب ها ل كمكين سيا .شود يقسمت جار
   .خواهد شد

 ريم سـراز يگر نقاط اورشليه و ديمكادون ،ل كمكها از قرنتسيس ،نگاشت مي ن نامه رايكه پولس ا ين رو هنگامياز ا
ـ  رد .ن كنديم چنياورشل يسايكل ،افتد يقرنتس در كم يسايكل ي كهنده درحاليد در آياما شا .شد مي  يطين شـرا يچن
 ،شد مي م احساسياز در اورشلياكنون ن :ن استيه چنين آيمقصود پولس از ا .شد مي برعكس ها ان ارسال كمكيجر

   .گران به آنها كمك خواهند نموديد يطين شرايدر چن ،از در قرنتس احساس شودين نينده ايد در آياما شا
ـ   يهنگـام  .د قرار گرفته استيمورد تأك 18 :16از خروج  ياصل مساوات با نقل قول 15 :8  يل بـرا يياسـرا  يكـه بن

كه مـن   يهنگام .اما مهم نبود .ندينما يآور شتر جمعيگران بيتوانستند نسبت به د مي يبرخ ،رفتند مي من يآور جمع
ار يآنكـه بسـ  «ن رو ياز ا .تيا حدود پنج پاني ،ك عومري –كرد  مي افتيك مقدار دريه ب يهر شخص ،شد مي عيتوض

انچـه   ،ره كنـد يكرد از من ذخ مي يسع ياگر كس ».نداشت يكم ،جمع كرد ينداشت و آنكه اندك يادتيز ،جمع كرد
   .شد مي ره كرده بود متعفنيذخ

 يكه بـه قـدر كـاف    يداشتند با كسان يادتيكه ز يكسانبلكه  .افتي مي مساوات نه از طرسق معجزه و نه جادو تحقق
   :دارد مي اظهار هادچ .شدند مي كينداشتند شر

ـ ان قوم خـدا با يز در ميك چي يفراوان ،كه اين استم يريگ مي كه از واقعه خروج و سخنان پولس يدرس« د ي
ن امر منجـر  يالفت با ادر جهت مخ يگران به كار گفته شود ؛ و هر اقداميدر جهت برآورده ساختن كمبود د

   ».ره كرديتوان آنها را ذخ نمي اموال همچون من هستند ؛. و فقدان خواهد شد يبه شرمندگ
   :آن ناشناس استة سندين موضوع است كه نويهم يز در راستايل نيعبارت منتخب ذ

و  ،كنند مي معشتر جيب يبرخ .ك گردديگران شريخود با د يزندگ يكويدر امور ن يخواهد هر انسان مي خدا«
دهد كـه   مي خدا اجازه .شوند مي كيكه كمتر دارند شر يشتر دارند با كسانيكه ب يآنان .كمتر ينحال برخيبا ا

بلكه  ،از آن بهره مند شوند ينكه تا ثروتمندان با خودخواهينه ا ،و ثروت انجام شود ييع نابرابر داراين توزيا
  ».ران قسمت كننديتا آن را با فق
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   )24 :16 :8(آماده ساختن اعانات  يادر صالح براسه بر )ت
ـ  .شـود  مي ن واقعين موضوع مورد تحسيدگاه فوق االده اش در ايطس به خاطر ديت يبعدة يدر دو آ 16 :8 ش از يپ

پولس در همكـار   .طس نهاده شده بوديان در دل تيقرنت يكه برا يشود به خاطر اجتهاد مي خدا شكر كرده ،زيهر چ
   .افته بوديز يطس نيرا در ت ،ان داشتيقرنت يكه او با يهمان بار .افته بوديبه مشا يخود روح

ـ امـا خـواهش ن   ،ن نامـه بـه قـرنتس بـرود    يطس خواهش نموده بود كه با ايپولس از ت 17 :8  چـرا كـه او   .از نبـود ي
   .تمام برود يخواست به رضامند مي

ن عبارت زمان حال كامـل  يا ».ديآ مي او به نزد شما«ه ن است كيشما روانه شد ا ياحتماالً مقصود از عبارت به سو
است كه زمان وقوع آن نه هنگـام نامـه نوشـتن     ياز عمل يكه حاك ،كشد مي ريمورد استفاده در مكاتبات را به تصو

ن نامه را به قـرنتس  يبود كه ا يطس تنها كسيد تيبدون ترد .خوانند مي ان نامه راياست كه قرنت يبلكه هنگام ،پولس
   .او منتظر ماند تا پولس نامه را تمام كند .كرد مي ملح
بـرادر   .كند مي يت همراهين مأموريطس را در ايگر تيد يحيدهند كه دو برادر مس مي شرح 22 يال 18ات يآ 18 :8

   .امده استيان نيبه م يآنها نام ياز هر دو .22ة يو برادر دوم در آ ،اد شده استي 21 يال 18ات ياول در آ
ا به آنجـا  يانتقال هدا يدهد پولس رسول برا مي ما ارزش دارد كه نشان ين نظر برايسمت از كتاب مقدس از ان قيا

   .نه بر او وارد شودين زميدر ا يكند كه مبادا تهمت مي تياط را رعايچقدر جانب احت
ن موضـوع كـه   يـ ر سر اب .مدح بودة ستيل شاياشاره شده است به خاطر زحمات او در راه انج يكه به و يبرادر اول

ز ين يو برخ ،السيس يند كه لوقا است و برخيگو مي يبرخ .ار استيتواند باشد اختالف نظر بس مي ن شخص كهيا
ـ آ .ميدهـ  مي است روح متن را از دست يم كه چه كسيم حدس بزنياما اگر بخواه .دانند مي موسيرا تروف يو ا بـا  ي

خـدمتكار كوچـك نعمـان     .همواره گمنام است يقيشاگرد حق ؟ستذكر نكردن نام او قصد و غرض در كار نبوده ا
   .قرار داد يسيار خداوند عيكه ناهار خود را در اخت اي هن آن پسر بچيهمچن .ن بوديز چنين يجذام

به  .دين نعمت همراه بود شركت جويكه با ا ين سفريكردند تا در ا مي اريز اختيساها نين برادر گمنام را كليا 19 :8
گـر را  يپـولس رسـول خـود و د    .سـخاوتمندانه شـود  ة ين هدياز حامالن ا يكياو انتخاب شده بود تا  ،گريد يانيب

خواسـتند   مـي  و آنهـا  .دادند مي د خداوند انجاميتمج ين كار را برايآنها ا .داند مي مين كار عظيان ايا مجرين يخادم
   .م ذكر شودين در اورشليل آنها به خدمت مقدسياق و تماياشت
 يگرينكه آن را به شخص ديا اي ،ن پول را حمل كنديا ييم بود كه نخواهد به تنهايحك آن قدرپولس رسول  20 :8

ن يهم 20ة يمقصود او در آ .شتر آن را حمل كننديا بيا سه نفر يك گروه متشكل از دو ياو اصرار داشت كه  .بسپارد
د كـه حمـل   ينما مي نان حاصلياطم ،عت به عمل آوردف ممانيو تحر يينكه از بروز هر گونه رسوايا ياو برا .است

   .نگذارد يرا باق ييچگونه بدگويه يانجام شود كه جا اي هسخاوتمندانه به گونة ين هديا
ز در صـداقت و  يـ نكه همـه چ يد از اينان حاصل نماياطم ين معنا است كه ويكو بدين يزهايدن چيتدارك د 21 :8

بلكـه در نظـر    ،باشـد  ين بود كه كار او تنها در حضور خداوند در راستيس اپولة تمام دغدغ .شود مي انجام يراست
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خـود را بـه    يكـه كارهـا   اين اسـت  يحيمسة جامعة فيوظ« :دارد مي اظهار مورگان .از مالمت باشد يز عاريمردم ن
   ».نديمشاهده ننما يعدالت يدال بر ب يزيا در آن چيانجام دهد كه مردم دن اي هگون

   .ار شباهت دارديبس 4 ،3 :3هفتاد از امثال ة اتفاق با ترجم ه بر حسبين آيا
ـ ا .ده بودير برگزين امر خطيكمك در ا يرا برا يم كه پولس ويدار يگريدة ناشناخت برادرنجايدر ا 22 :8 ن بـرادر  ي

سـبب  بـه   ،از خـود نشـان داده بـود    اي هژيت خاص تالش وين مأموريو اكنون در ا ،امور با اجتهاد بود ياريدر بس
   :ن گونه استين عبارت بديدر ا NKJVة ترجم .ان داشتيكه بر قرنت ياعتماد كل

دهند  مي حيترج ياريو بس ،اند هك نوشته شديتاليا »ميدار«و  »ما«ة دو واژ ».ميكه ما بر شما دار يبه سبب اعتماد كل«
بلكـه   ،كند مي نياو تحسة گذشت يها يسپس پولس نه تنها به خاطر وفادار .دارد به كار برند مي ...او يكه آن را بجا
   .ان داشت از خود نشان داديقرنت ركه ب يكه با اعتماد يوافرة بخاطر عالق

نـد كـه   يتوانند بـه آنهـا بگو   مي انيقرنت ،ن سه شخص بپرسدياة دربار يد كه اگر كسيگو مي پولس ،ن روياز ا 23 :8
 حيسـاها و جـالل مسـ   يگر رسـل كل ين دو برادر دينكه ايو ا ،ان استيدر خدمت به قرنت يق و همكار پوليطس رفيت

سـاها  ينـدگان كل ياز آن رو كـه آنهـا نما   .ن مردان اسـت ياز ا ييف وااليمسلماً توص »حيجالل مس«عبارت  .باشند مي
 يبـرا  يآنهـا اعتبـار   .سـاختند  مـي  ح را دو برابر چشمان مـردم درخشـان  يآنها كار مس .شوند مي دهين ناميبودند چن

   .كردند مي ده و جالل او را منعكسخداوند بو
سخاوتمندانه به آنهـا بـر   ة يبا سپردن هد .از آنها استقبال نموده يد به گرميان بايقرنت،ن امورياة با توجه به هم 24 :8

ه يـ گـر آن ناح يد يسـاها يكل يآنها برا يحيبر محبت مس يلين كار خود دليگذاشتند و ا مي فخر پولس بر آنها صحه
ل ينند كه محبت شما چقـدر اصـ  يبب ،ساهايوتمام كل ،د آنهايبگذار« :ن ترجمه كرده استيه را چنين آيپس ايليف .بود

   »!ماي هشما گفتة كه ما دربار ييكوين يزهايباشد بر تمام چ مي يديين تأيو ا .است
  

   )5 – 1 :9(د افتخار نمودن پولس از آنها ييتأ يان برايدر خواست پولس از قرنت )ث
نحـال  يبا ا –سد يان بنويقرنت ين برايبه مقدس يارسال كمك مال يعنين موضوع ياة نبود كه پولس دربار يازين 1 :9

نبود كه در  يازيقت نيدر حق .ه دارديكنا يه رنگ و بوين آيد ايشا .كند مي ن موضوع اشارهيبد ياو در ادامه تا حد
م از خود عالقه يمانداران اورشليركت در كمك به اش يآنها از همان بدو امر برا .سديآنها بنو ين موضوع برايباب ا

ـ اما آنها فقط آن ن .ل بوديكار آنها قابل تجل ،ميياق سخن بگويم از اشتياگر بخواه .نشان داده بودند ـ يـ ت اولي  يه را پ
   .دين موضوع سخن گويدر باب ا ياديند به زيب نمي ل است كه پولس الزمين دليبه هم .نمودند يريگ
رت و يد آنها از خود غين موضوع مطرح گرديكه ا اي هاز همان لحظ .وجود نداشت ياق آنها بحثياشتدر مورد  9 :2

او به آنها گفته بـود كـه اهـل     .كرد مي ه به آنها فخريان مكادونيحيقت پولس نزد مسياق نشان داده بودند در حقياشت
چرا كه قـرنتس   ،نجا قرنتس استيدر ا ،وناني يجنوبة يناح ،هيمقصود از اخائ .اند هه از سال گذشته مستعد شدياخائ
 يان در قرنتس از سـال گذشـته آمـادگ   يحيدند كه مسيه شنيمانداران مكادونيكه ا يهنگام .ه قرار داشتين ناحيدر ا
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ـ به آنهـا ن  يحيض شده ؛ بخشش مسيتحر )هيمانداران مكادونيا(از آنها  ياريبس ،داشتند م يتصـم  ،ت كـرده يز سـرا ي
   .ندين كار شركت جويجود در اگرفتند با تمام و

ن است كه دارد آنهـا  يقت مقصودش ايدر حق ،د او برادران را فرستاده استيگو مي نجايكه پولس در ا يهنگام 3 :9
بـرادران   .خوانندگان نامه را مـد نظـر قـرار دارد    يفعل در واقع زمان خواندن نامه از سوة زمان گذشت .فرستد مي را

ز فرستاده شده بودند تـا فخـر   يآنها ن .ناشناس يحيطس و دو برادر مسيت :باب قبل هستندهمان سه برادر مذكور در 
 كـه پـولس بـدانجا    ين سه بـرادر آن بـود تـا هنگـام    يت ايمأمور .اعتبار نباشد يان در مورد اعانات بيپولس به قرنت

   .رسد آماده شده باشد مي
ـ بع ،كـرد  مـي  جنـوب و قـرنتس آغـاز    يوه به سيكه پولس رسول سفر خود را از مكادون يهنگام 4 :9 د نبـود كـه   ي
ن همه فخر كردن به يشد اگر پولس پس از ا مي آور چقدر شرم .كنند ين سفر همراهيه او را در ايمانداران مكادونيا

انجـام   يم كـار يه به اورشليارسال هد يان برايند قرنتياورد و ببيه را همراه خود بيمانداران مكادونياز ا يكيان يقرنت
ـ به ذكر ا يازين ،به همراه نداشت يجز شرمندگ يزيان چين اوصاف اعتماد پولس بر قرنتيبا ا .اند هدادن ن موضـوع  ي
   .بودند يشرم سارة ين امر مايدر ا يان به خاطر سهل انگاريست كه خود قرنتين

   :باستيار زيه بسين آيپس از ايليفة ترجم
 يآور جمع يابند كه شما هنوز برايند و دريايدار شما بيمن به ده همراه يمانداران مكادونياز ا يرا اگر برخيز«

نكـه بـه شـما    يم فقط بـه خـاطر ا  يار شرم سار شويد بسيما با !است يد باعث شرم ساريندار ياعانات آمادگ
  ».مياعتماد كرده و فخر نمود

آنهـا بركـت    .نتس بفرسـتد ش از خود بـه قـر  ين سه برادر را پيل بود كه پولس الزم دانست تا اين دليپس به ا 5 :9
  .ساختند مي ايموعود آنها را مه

ا بـه ارعـاب و طمـع از آنهـا     ين هـدا يـ شـد كـه ا   مـي  ن تصوريد چنينبا .نه از راه طمع ،تا حاضر باشد از راه بركت
   .اق خود داده شده بوديانگر سخاوت آنها بود كه بنا به اشتيد نماين كار بايشده بلكه ا يآور جمع

  

   )15 – 6 :9(بخشش سخاوتمندانه  يكويپاداش ن )ج
ابتـدا او حكـم    .برد مي را نام يحيبخشش مس يعال ياياز پاداشها و مزا يبرخ 15 يال 6ات يپولس رسول در آ 6 :9

ده شـود تـا حصـاد    يار پاشـ يقت مسلم است كه الزم است بذر بسـ يك حقين يكند در زراعت ا مي حصاد را مطرح
 ينكه برخـ يا ايو كارد  مي يا او با گشاده دستياست آ يبذر افشانة آماد يشاورزد كيفرض كن .د شوديعا يتر فراوان
ن است كه اگـر  ينجا ايمقصود در ا ؟كند مي خوراك از آنها استفاده ينده برايآ يها ره كرده و در ماهيرا ذخ ها از دانه

   .ز درو خواهد كرديبه همان نسبت ن ،بكارد يبا گشاده دست
كارد را درو نخواهـد كـرد بلكـه     مي قاً آنچه كهيم كه كشاورز دقين موضوع را مد نظر قرار دهيد ايزراعت باة دربار

 ،ستيم نيده مي ق آنچه كهيمسأله بر سر استرداد دق :ن شكل استيهم وضع به هم يحيدر بخشش مس .شتريار يبس
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گردد بلكـه بركـات    ميد به ما برنايمسلماً پول ز .ميبخش مي كه يزيشتر از آنچيار بيافت كردن به نسبت بسيبلكه در 
   .شتر استيار بيآن بس يروحان

ز مد نظر قرار يحتاج خود را نيالزم است كه شخص ما .كه در دل خود اراده نموده است بكند يهر كس بطور 7 :9
 يازهـا ين د بهياما فراتر از آن او با .شديانديز بيشود ن مي روزمره خود متحكل يكه در زندگ يفيد به وظاياو با .دهد

د نه به حزن و اضطرار ياو با ،ن مالحظاتيبا مد نظر قرار دادن ا .شديانديح از او بيمس يها ان و خاستهيحيگر مسيد
ـ  .كند مسـرور نباشـد   مي ن كار راين كه ايممكن است شخص بدهد اما از ا .ببخشد ن ممكـن اسـت تحـت    يهمچن
غالبـاً خـاطر نشـان     .خوش را دوست داردة خدا بخشند .ن كار را بكنديا ياجتماعا معذورات ي ياحساس يفشارها

   .شود مي ترجمه شده است مشتق (Hilaron) )خوش(كه  اي هاز واژ )خندان( Hilariousة شده است كه واژ
 يازيـ و اگـر او ن  ،باشـند از آن او هسـتند   مـي  كه در هزاران كوه يميبها ،ريخ ؟ا خدا واقعاً به پول ما محتاج استيآ

ـ نـد كـه   ياو دوست دارد كه بب .او مهم است يت دل ما براياما ن .)12 – 10 :50مزمور (گفت  مين به ما ،داشت ك ي
   .م كنديگران تقسيخواهد هر آنچه را كه دارد را با د مي در خداوند مملو است كه ياز شاد آن قدر يحيمس

   :ديگو مي گونه كه ژاوتهمان را يز ،خوش را دوست داردة خدا بخشند
را دوسـت دارد و از   ياست كه عاشـق  ين امر بسان عاشقين رو ايمحبت است ؛ و از اة ادبخشش خوش ز«

خدا « .ندارد يگريكه محبت زبان د يدن زبان دوست داشتن است ؛ به راستيبخش .گردد مي مشاركت شادمان
 ،لو مـا  يـي فخـر او در دارا  .ابـد ي مي دن خوديات خود را در بخشيمحبت ح »!دوست داشت كه داد آن قدر

   ».ندارد يزينحال چيبا ا ،ز داردياگر محبت همه چ .دن استيبخش يشاد
ن فرصت يخدا به او ا ،واقعاًبخواهد سخاوتمند باشد ين مضمون كه اگر شخصيبد ،مينيب مي اي هنجا وعديادر  8 :9

د تا نه يفراهم نما ما يخدا قادر است تا آن امكانات را برا .نجا مترادف امكانات استينعمت در ا .ديرا خواهد بخش
كـو  يهـر عمـل ن   ينسان برايم و بديگران قسمت كنيم آن را با ديبلكه تا قادر باش ،ميت داشته باشيتنها در خود كفا

   .ميافزوده شو
   .كويهر عمل ن ي،هر امر ،)در هر وقت يعني(شه يهم ،هر نعمت .دييه توجه نماين آيدر ا »هر«ة به واژ

 .دن اسـت ينجا همان عمل بـذر پاشـ  يدر ا »ديپاش«مقصود از عبارت  .كند مي نقل 9 :112حال پولس از مزمور  9 :9
او اشـاره   يكويا به طور خاص به اعمال نيو  ،پاشد مي بذر ياست كه با سخاوتمند يشخصة ف كننديه توصين آيا

ـ يآبا او با چن .داد كمك به فقرا بود مي كه او انجام ييكويعمل ن .دارد  !ريـ خ ؟واهـد داد از دسـت خ  يزيـ چ ين عمل
 ،ميگران بذل كنيپاشد به د مي كه بذر ين بدان معنا است كه كه اگر ما همچون كسيا .ماند مي يعدالتش تا به ابد باق

   .ماند مي يما تا به ابد باق ييكوين يامدهايپ .ميكن مي رهيخود گنجها در آسمان ذخ يدر واقع برا
كنـد مراقـب    مي خورنده نان را آماده يبرزگر بذر و برا يكه برا ييهمان خدا .مثل برزگر همچنان ادامه دارد 10 :9

او خدا  ،ابتدا .اند هنجا ذكر شدين پاداشها در اياز ا يبرخ .ابنديكنند پاداش  مي ييكويگران نيكه به د ياست كه كسان
افـزون بـه شـما     يمضاعف و پاداشـ  يشما نسبت به قوم او فرصت ييكوياو بخاطر ن يعني .بذر شما را خواهد افزود

م ين در اورشليان در كمك به مقدسيقرنت .د خواهد كردين او ثمرات عدالت شما را مزيعالوه بر ا .عطا خواهد نمود
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همـان   .افـت يخواهنـد   يكه كردند ثمرات خود را به همراه پاداش ابد يآنها به خاطر كمك .به عدالت رفتار نمودند
 ز افزودهيگر بر پاداش آنها نيد ياز سو ،گشت مي و سخاوت آنها افزون ،بخشد مي ييدن توانايگونه كه خدا در بخش

   .شد مي
 ييكويهر ن ،بلكه .شود نمي ريچگاه با دادن به خداوند فقيد كه انسان هيگو مي ن قسمت به طور واضح به مايا 11 :9

ـ ياز ا .شود مي است كه داده يزيار فراتر از آن چيو پاداش آن بس ،دارد اي هثمر د كـه  يـ گوينجـا م  يولس در ان رو پ
دنـد كـه   يد مـي  كـه رسـوالن   يهنگام .سازند مي ز دولتمند شده كمال سخاوت را ظاهريدر هر چ ،ان با دادنيحيمس
   .نمودند مي خدا را شكر ،كنند مي دن رشديان در سخاوت و بخشيقرنت

 شد بلكه منجر مي ات آنها رفعد نه تنهت حاجيرس مي مين در اورشليان به دست مقدسيقرنتة يكه هد يهنگام 12 :9
كه  يزيهر چ .كند مي ديم كه پولس بر سپاس تأكيابي ميتوجه و دقت در يبا كم .نديخدا را شكر گو ياريشد بس مي

   .ت بوديار حائز اهمياز خداوند شود در نظر پولس بس يباعث شكرگزار
ن يـ مسـلم بـر ا   يلـ يخود دل يهوديان يحيمسن امر در نظر يا .ز داردين يگريد يان منفعتهايحيه دادن مسيهد 13 :9

مـان  يدر ا يهوديان يحيمس يزمان .كار كرده است يهودير يان غيحين مسيا يح در زندگيقتاً مسيقت بود كه حقيحق
ـ اما ا .شماردند نمي ل برياص يانيحيان را مسيحين دسته از مسيد آنها ايشا .د داشتنديان ترديهمچون قرنت ييامتها ن ي

ح در يل مسـ يكه انج يكار يو آنها خدا را برا ،ان بوديمان قرنتيقت ايل مسلم از حقيآنها دل يت براو سخاو ييكوين
   .كنند مي ديشان شده بود تمجيكه در حق ا اي هكمك سخاوتمندان يز برايه و نياخائ

 افـت يقرنتس دركه از  ييايبخاطر هدا يهوديان يحيمس !داشت يز در پيگر نين بلكه دو منفعت ديو نه تنها ا 14 :9
 به وجود يقيعم يعاطف يوندهايپ .كردند نمي ن در قرنتس را فراموشيخود مقدس ين پس در دعاهايكردند از ا مي
آنهـا   يان در خود ظاهر نموده بودنـد همـواره بـرا   يض خدا كه قرنتيف يم به خاطر افزونين در اورشليمقدس .آمد مي

   .مشتاق بودند
از محققان كتاب مقدس معما بوده  ياريبس يه براين آيا .كند مي انيب ياز شگفت يكحا ينجا عبارتيپولس در ا 15 :9

و آنها اندر تعجبند كه مقصـود از   .ك با عبارت قبل دارديار نزديبس يه ارتباطين آيابند كه ايتوانند دريآنها نم  .است
ه يـ ن قسمت در مـورد هد يان ايپاكه به  يرسد كه پولس رسول هنگام مي اما به نظر .ستياو چ »ما در كالم يعطا«

 ن عطـا ياو بـه بزرگتـر   .آورد مـي  اديـ خـود خـدا را بـه     يعنـ ين بخشـنده  يبه ناچار بزرگتر ،رسد مي انيحيدادن مس
 ن نكتـه رهنمـون  يـ خـود در قـرنتس را بـه ا    يحين رو او برادران مسـ ياز ا .حيمس يسيخداوند ع يعني ،شدياند مي
   .ندينما يرويپ يارزشمند ين الكويد از چنيپس با .ح هستنديمسروان يآنها فرزندان خدا و پ .سازد مي
  

  )13 – 10 يبابها(ت پولس در رسالت يحقان. 3
به نظر سخنان پطرس رسول به طـور خـاص    .ن رساله در مورد دفاع پولس از رسالت خود استيا يانيچهر باب پا
مبرهن اسـت كـه    »ل دشوار استيمسا يكه در آن فهم برخ« :پولس است يها ن بخش از نوشتهيف ايمناسب توص

پـولس را  ة د متن پاسخنامياما ما با ،ديگو مي وارد آمده پاسخ يمخالفان او بر و يكه از سو ينجا اتهاماتيپولس در ا
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بكـار بـرده    ياريبسـ  يهـا  هيـ ن بخش كنايپولس در ا .اند هن اتهامات واقعاً چه بوديم كه ايابيم تا دريبخوان يبه خوب
   !ه سخن گفته استيم در كجا او به كناينجاست بدانيو مشكل ا .است

م در كالم يو مسلماً اگر آن را نداشت ،خدا است يكالم گرانبها ين بخشهايتر از ارزشمند يكين قسمت يا ،نحاليبا ا
   .ميرتر بوديفق يبس
  

   )12 – 1 :10(ان خود يپاسخ پولس به مدع )الف
ـ دن يانسـانها  يه او را متهم نموده بودند كـه بـه روشـها   ك يپاسخ پولس به كسان 6 – 1ات يدر آ 1 :10  عمـل  يوي
   .ميش رو داريكند را پ مي

ن يد از مقدسـ يـ مسـتبدانه سـخن گو   ينكه بـا سـخن  يا يدوم او بجا .كند مي يخود پولس معرف ،ابتدا او خود را من
ق يـ مسـلماً او بـه طر   .كنـد  مـي  حلم و رأفت مسح مطـرح  ياو خواهش خود را بر مبنا ،سوم آنكه .كند مي خواهش

نجـات  ياز اندك اشارات پولس به زنـدگ   يكين يضمناً ا .ديشياند مي ن بوديزم يكه بر رو يهنگام يسيخداوند ع
   .ديكو مي و برافراشته شده بر دست راست خدا سخن ،ام كردهيح قيمعموالً پولس از مس .ن بوديزم يدهنده بر رو

ـ  ،فـروتن بـودم   ،ان شما حاضر بودميكه همچون در م ،پولس ،من خود ،ديگو مي شتر خوديف بيپولس با توص كن يل
مخالفان او گفته بودند  .است آميز هين سخن كنايپر واضح است كه ا .كنم مي با شما جسارت ،ب هستميكه غا يوقت

ر جسـور  يب اسـت همچـون شـ   يـ كه غا ياما هنگام ،كند مي ان آنها حاضر است با ترس رفتاريپولس در م يكه وقت
   .مبرهن است ها او در نامهة گفتند جسارت او در لحن پرخاشگران مي آنها .است

امـا او از   ،ان آغـاز نمـوده  يـ پولس سخن خود را با خـواهش از قرنت  .ارتباط دارد 1ة يه با قسمت اول آين آيا 2 :10
ه چـون حاضـر   كنم كـ  مي التماس« :دهد مي ن شرحينجا چنياو در ا .اورديان نيدر خواست خود سخن به م يمحتوا
ـ پندارند كـه مـا بـه طر    مي كه يبرم كه جرأت خواهم كرد با آنان مي كه گمان يجسارت نكنم بدان اعتماد ،شوم ق ي

كنـد   مي عمل ياو را متهم كرده بودند كه به روش انسان يخواست با آنها همچون كسان نمي او ».ميكن مي جسم رفتار
   .ديبه جسارت رفتار نما

ان را بـا  يحيكن سـعادت مسـ  يل ،كنند مي يزندگ يجسمان يكه گرچه رسوالن در بدنها ن استاينجا مفهوم يا 3 :10
   .اند هاوديبه دست ن يجسمان يها زهيق و انگيطر
امـا   .كننـد  نمـي  ر و تفنـگ اسـتفاده  يان از شمشيحيبه عنوان مثال مس .ستين يان جسمانيحيجنگ مسة اسلح 4 :10

ا فصـاحت زبـان   ي يركيز ،قدرت ،از ثروت يحيشخص مس .ديگو نمي سخن يجسمان ين سالحهايپولس تنها از ا
   .نديجو نمي شبرد اهداف خود سوديدر پ
و  ،دعـا  ،زنـده  يمـان بـه خـدا   يا ،هـا  انهدام قلعه يكند كه نزد خدا قادر هستند برا مي استفاده يياو از روشها ،بلكه

 رانيـ و هـا  نهاسـت كـه قلعـه   يتوسـط ا  .ح اسـت يمسـ  يسيع يقيمؤثر هر سرباز حق ياطاعت از كالم خدا سالحها
   .گردند مي
   .كند مي انيرا ب 4ة يدر آ »ها قلعه«سنده از يه مقصود نوين آيا 5 :10
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 قت هستنديكه مخالف حق ياالتيخ ،ن انسانيند كه در برابر استدالالت غرور آفريب مي يپولس خود را همچو سرباز
ن موضوع در مورد يا .ف شده استيتوص »الف معرفت خدابه خ«االت در عبارت ين خيا يقيت حقيماه .جنگد مي

پـولس   .صـادق اسـت   ،ندارنـد  ييكه نزد خدا جـا  ييهاگرا و مذهب ،لسوفانيف ،هاگرا تكانل ،استدالالت دانشمندان
ح يرا به اطاعت مسـ  يدانست كه هر فكريكرد بلكه او خود را متعهد م  نمي ن دسته از انسانها مصالحهيچگاه با ايه

پـولس   .رنـد يقـرار گ  يح مورد داوريمس يسيم خداوند عيد در پرتو تعاليانها بايم و تفكرات انيتمام تعال .زدر ساياس
و  ينافرمـان  يم كـه منطـق مـا بـرا    يدهد تا اجازه نده مي بلكه به ما هشدار ،كند نمي را نكوهش ين منطق انسانيچن

   .از خداوند به كار گرفته شود ينااطاعت
ان يـ كـه قرنت  يتـا هنگـام   ،ديـ ت انتقـام جو ياز هر معصـ ن مستعد بود كه يح همچنيسرباز مس پولس به عنوان 6 :10

ه معلمان كذبـه  يد بر عليز ننمايان در هر چياز اطاعت قرنت ي كهخواست تا هنگام نمي او .اطاعت خود را نشان دهند
   .انجام دهد يعمل
قـت  ياز حق يفين توصيد ايشا» ؟ديكن مي عمل ياهرا به صورت ظيآ« :ما سوال باشد ياحتماالً جمله اول برا 7 :10

» گـذرد  مـي  د كه در برابر چشمانتان چهينيبب« :باشد يامرة ك جمليد يا شاي »دينگر مي شما تنها به ظاهر«: باشد كه
   .»قيمواجه با حقا« يعني

كننـد   يخص داورشه آماده بودند بر شـ يان همين است كه قرنتيآنگاه مقصود چن ،ميف برشماريك توصياگر آن را 
ر ظـاهر بودنـد تـا    يشتر تحت تĤثيآنها ب .ريا خير گذار دارد يا منطق تأثيو  ،غيزبان بل ،ت مقتدريك شخصيا او يكه آ
   .يق درونيحقا

ـ مـا ن  ،ح استيز از خود بداند كه چنانكه او ازآن مسين را نيا ،ح استيبر خود اعتماد دارد كه از آن مس ياگر كس ز ي
اول قرن ( »حميمن از مس« ،گفتند مي است كه ينجا با كسانياحتماالً سرسخن پولس در ا .ميهستح يهمچنان ازآن مس

ح يتواند مسـ  نمي چكسيد كه هيگو مي او در پاسخ .ستنديح نيگران از مسين بود كه ديا مقصود آنها ايو گو ،)12 :1
   .تعلق دارد يسيكران به عيز به مانند دياو ن .خود بداند يرا تنها برا

ـ از ا .كنـد  نمـي  ح را انكاريپولس تعلق آنها به مس ،هر كس كه بودند يان اختصاصيحين مسيا  د بـه نظـر  يـ ن رو بعي
 ،ح به خود گرفتـه بودنـد  يكه ظاهر رسوالن مس ين و خرابكارانين عبارت رسوالن دروغيرسد كه مقصود او در ا مي

ـ يچه نجات  ،روبرو است يگوناگون ن نامه با دشمنانيرسد كه پولس در ا مي به نظر .)14 :11(باشند   يافته و چه ب
   .مانيا

ن اقتدار يهدف ا .س كرده بود اقتدار داشتيكه تأس ييسايبر كل ،حيمس يسيپولس به عنوان رسول خداوند ع 8 :10
چـاه از  يكردنـد كـه ه   مـي  ان اعماليان قرنتين اقتدار در ميمعلمان دروغ ،گريد يياز سو .مان بودين در ايمقدس يبنا
 يبنـا  يبردند نه بـرا  مي ن بكارين اقتدار را در جهت محزون ساختن مقدسيبلكه ا ،نينه تنها ا .افته بودنديداوند نخ
 .خجل نخواهد شـد  ،اده فخر كنديافته است زيكه از خداوند  ياگر اقتدار يد كه حتيگو مي ن رو پولسياز ا .شانيا

   .شد مي او ثابت يچرا كه سرانجام ادعا
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ن ياگر پولس به ا ،گريد يانيبه ب .ترساند مي ها ن رسالهيان را با ايحيرا گفت كه مبادا معلوم شود كه مس نياو ا 9 :10
ن يا .ترساند مي ان گمان برند كه او آنها رايحيخواست كه مس نمي ،كرد مي عطا كرده بود فخر يكه خدا به و ياقتدار

داده  يآنها بـه و  يآوردند كه اقتدار او به جهت بنا مي اديبه د يان بايبلكه قرنت .شد مي دست مخالفان اوة چيكار باز
   .گرفت مي ن جهت به كاريو او آن را در ا ،شده بود

 .ميه پولس رسول وارد آورده بودند گـوش فـرا دهـ   يكه بر عل ياز اتهامات يكيم كه به يابي مي نجا اجازهيدر ا 10 :10
ف و ياو ضـع  يگفتند حضـور جسـم   مي اما ،سدينو مي زيمآ ديتهد يها را متهم كرده بودند كه رساله يو ،مخالفان او
   .ر استيسخنش حق

بعد نزد آنان حضور خواهـد   يدانستند كه پولس چند مي ديكردند با مي اقامه ين اتهاماتيكه چن يتمام كسان 11 :10
البتـه   .گفتند مي خودشان آنگونه كه يعني ،ش رفتار خواهد كرديها به مانند جو حاكم برنامهو در حضور آنان  ،افتي
 .او بودة ن سخنان آنها درباريا .دارد آميز ديش لحن تهديها دارد كه در نامه مي ست كه پولس اذعانيآن نة ن به منزليا

   .نخواهد داشت يچ ترسياو ه .د به هنگام مالقات با آنها به شدت با آنها برخورد خواهد كرديگو مي بلكه او
آنها پولس را در مقابـل چشـمان    .سه كننديگران مقاينان كذبه عادت داشتند خود را با دمبرهن است كه معل 12 :10

طبق نظـر آنهـا    .آنها نخبگان بودند .شماردند ميبر يداخلة آنها خود را حلق ..ساختند مي دست خودة پولس مضحك
ـ از ا .ديـ سه نمايخود را با آنها مقا يا حتيتوانست در برابر آنها مقابله نموده  نمي چكسيه  ين رو پـولس بـا طنـز   ي

 ،ميكنند بشـمار  مي شتن را مدحيكه خو يم كه خود را از كسانيرا جرأت نداريز« ،كند مي انين موضوع را بيروشن ا
دانا  ،ندينمايند و خود را به خود مقابله م يمايپ مي شان چون خود را با خوديم ؛ بلكه اييشان مقابله نمايا خود را با اي
جسـارت نـدارد    آن قدرد او يگو مي نجايكن او در ايل ،شمردند مي آنها پولس را در رساالتش جسورگرچه  ».ستندين

خودشـان اسـت    يار سنجش آنهـا زنـدگ  يكه تنها مع يا كسانيو  ،كنند مي شتن را مدحيكه خو يكه خود را با كسان
   .برشمارد

شـرفت  يپ يبـرا  ييجـا  !كنـد  مي لشه درست عميپس هم ،ار شخص خودش استيد روشن شود كه اگر تنها معيبا
جـان هـر دسـته و     ين بـال يا« ،گفته شده است يگونه كه بدرستهمان  .ستنديكنند دانا ن مي نيچنكه  يكسان .ستين

   ».ده انگارديرا ناد ها گر گروهياست كه محاسن د يمحفل
  

   )16 – 13 :10(ح يمس يد برايجد يدر هم شكستن مرزها :اصل پولس )ب
 انيـ كه خداوند به او سپرده بود را ب يخدمتة طيهدف خود را از فخر كردن در ح 16 – 13ات يآپولس در  13 :10
ـ ا .ل نكنـد يـ تحم يگـر يكار خود قرار داده بود كه هنگام فخـر نمـودن خـود را بـر د    ة ن را سرلوحياو ا .كند مي ن ي

س يان تأسـ يحيگر مسيا ديرسول و  كه پولس ييساهاين بود كه به كليكار آنها ا .ان بوديگرايهوديواضح بر  اي هاشار
در واقع  ،كردند مي كه آنها فخر يهنگام .بنا كنند ،نهاده يگريكه شخص د ياديو در آنجا بر بن ،افتهيكرده بودند راه 

   .كردند مي بود فخر يگريكه حاصل كار د يزيبر چ
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او فقـط   ،بلكـه  .نخواهد كردح است فخر يمس يخدمت او براة طيل كه خارج از حيد او در مورد مسايگو مي پولس
ـ و ا .سـپرده اسـت   يطه را بـه و يح‹ كند كه خدا افتخار خدمت در آ مي فخر ييو جا يبه شخص طـه شـامل   ين حي

  .سا بوديس كليامد آن تأسيل به آنجا رفته بود و پيام انجيچرا كه او با پ ،ز بوديان نيقرنت
   :ديگو مي يبه درست (Arthur S. Way) يو. اسآرتور 

 يخـدمت ة من فقط خود را محدود به حـوز  .كنم نمي من است فخر يقانونة طيكه خارج از ح يازيه امتمن ب«
  ».طه شامل خدمت به شما استيو مسلماً آن ح –كنم كه خدا آن را به من سپرده باشد  مي

 نياة حوضز در يمسلماً قرنتس ن .ل را نزد امتها ببرديافته بود كه انجيت يقت پولس از خداوند مأموريدر حق
م ين در اورشليدروغ ياياما اكنون انب ،افته بودندين موضوع اتفاق نظر يم در باب ايرسوالن در اورشل .ت بوديمأمور

  . كه خدا به پولس سپرده بود هجوم آورده بودند يآمده و به مناطق
قرنتس را ن حوزه يا .دسپرده بو ياز خدمت را به و اي هخدا حوز .كند نمي ياده رويپولس در فخر كردن ز 14 :10

   .كند مي خود فخر يخدمتة ن بود كه او به حوزيتنها اتهام او ا ،گرفت مي در بر
كه او  ييگران به قلمروياكنون د .ان برسديها را پشت سر نهاده بود تا به قرنتيزحمات و سخت ،اتيتجرب ،شهاياو آزما

   .دنديبال مي خود يبه دستاودهاا ين بار بدانجا قدم نهاده بود هجوم آورده و گوياول يبرا
ـ يـ ن آيا NIV (New International Version)ة نسخ مـا از حـدود خـود پـا فراتـر      « :ن ترجمـه كـرده اسـت   يه را چن

ح را بـه شـما   يل مسـ يـ م كـه انج يبـود  ين كسانيرا نخستيز .ميامده باشيهرگز نزد شما ن ييچنانكه گو ،ماي هنگذاشت
   .)نوة هزار يترجمه فارس( »ميرساند

م خدمت او نبوده است فخر نخواهد يكه حاصل مستق يچگاه به خاطر امورين داشت كه هيقيپولس رسول  15 :10
و  ،م او را نقـض كننـد  يتعـال  ،كننـد  يتياو را ترور شخصـ  ،نموده بودند گوسفندان پولس را بدوزدند يآنها سع .كرد

  .ن اعمال كننديدروغ ياقتدار
كمك خواهد كرد كه به عنوان  يبه و يمان آنها بطور عمليا ،ان افزون شدين قرنتمايكه ا يدوار بود هنگاميپولس ام

مـاً از روال كـار   يداد دا مـي  همچنانكه او خدمت خود را گسـترش  .گردد يد خدمتيجد يها رسول خدا وارد حوزه
  . كرد مي يرويخود پ

   .شد مي يگر نواحيد را مشغول ساخته بود كه مانع از انجام خدمت در يو آن قدرقرنتس  يدردسرها
ـ تاليا ي،ونان غربياحتماالً مقصود (دورتر از قرنتس هم بشارت دهد  ين بود كه در مكانهايكار او اة قاعد 16 :10  ،اي

گـران سـود   يد يخدمتة خواست از حوز نمي پولس .گران فخر نكنديا شده به قانون ديو در امور مه )ا استيو اسپان
  .ديانجام داده بودند فخر نما يياز او در جا گران قبليكه د يا به كاريد يجو
  

   )18 ،17 :10(ش خداوند يستا :پولس يهدف عال )پ
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ن اسـت كـه او   يه اين آيد مقصود از ايبدون ترد .ديد در خداوند فخر نمايبا ،خواهد فخر كند مي ياگر كس 17 :10
اسـتدالل   ير كلـ ين خـط سـ  يبه نظر ا .دياق او انجام دهد فخر نميخواهد از طر مي كه خداوند يزيد در آنچيتنها با

   .پولس است
رد يكه ممكن بود در ذهن مخالفان پولس شكل گ يسوال .ستيد خدا نييمورد تأ ييخودستا ،نهايگذشته از ا 18 :10

مانشان ين در ايمقدس ،ابندينكه جانها يا ،ن نموده استيا خداوند با بركت دادن به خدمتتان شما را تحسيآ :ن استيا
ـ يكـه توسـط بشـارت شـما نجـات       يا شما با نشان دادن كسانيآ ؟س گردنديساها تأسيو كل ،ار گردنداستو  انـد  هافت
قادر بود مدح خداونـد از  پولس  .است كه ارزش دارد يزين چيا ؟دييد خداوند در كارتان را ثابت نماييد تأيتوان مي

   .خدمت خود را نشان دهد
ن كار احمقانه را يخواهد ا مي او .كند مي نامد افراط مي خود ان را جهالتپولس آنچه كه  ي،ن باب و باب بعديدر ا

ـ  يم .بكند ين كاريخواهد چن نمي چ وجهيدر واقع او به ه .ديسخن گو يكياز خود به ن يعنيبكند   ين كـار يلمـاً چن
   .هد او را تحمل كنندد مي كه او خود را احمق جلوه يخواهد كه هنگام مي انياما او از قرنت .ند بودياو ناخوشا يبرا

ر خـود  يبه ظاهر چشمگ يتهايگمان آنها از خدمات خود و موفق يب .دنديبال مي ار به خودين بسيظاهراً معلمان دروغ
   .داد و نه خود را مي ح را بشارتياو مس .كرد نمي نيچگاه چنيپولس ه .گفتنديبا شور و حرارت سخن م 

ـ بـه ا  يلحظات يخواهد كه برا مي ن رو پولس از آنهايو از ا ،دادند يم حيان خدمت فخر كردن را ترجيبه نظر قرنت ن ي
  .موضوع بپردازند

  

  )15 – 1 :11(د پولس بر رسالت خود يتأك )ت
كـه او   يكند كه هنگـام  مي پولس آرزو .ديباش مي د و متحمل من هميمتحمل شو يكاشكه مرا در اندك جهالت 1 :11

بـه   يازيپس ن ،اند هكرد ين كاريكند كه آنها تا كنون چن مي اما او حس .درا متحمل شون يند و در فخر كردن فراط
   .ستين درخواست نيا

ان يقرنت ينكه او برايل اول ايدل .شود مي از آنها بكند مطرح ين درخواستيد چنينكه چرا او بايا يل برايسه دل 2 :11
 .ح سپارديفه به مسيعف اي هتا آنها را همچون باكر ،ك شوهر نامزد ساخته بودياو آنها را به  .يرت الهيور بود به غيغ

ـ او ا يآرزو .كرد مي تيمقدس قرنتس احساس مسئول يپولس در قبال سعادت روحان ن ين بـود كـه در روز واپسـ   ي
 .نيم غلط معلمان دروغـ ياز فساد تعال يعار ،كند يمعرف يسيمانداران بتواند انها را به خداوند عيربوده شدن ا يعني

   .آمد افراط كند مي كه به نظر جهالت يزيچ‹ خواست در آ مي رت داشتيانها غ ينكه براير ااو به خاط
ح اسـت فاسـد   يكه در مس يو پاك يب خورند و خاطر آنها از سادگين فرين بود كه مبادا مقدسيل اين دليدوم 3 :11

وقف كنند و  يسيها به خداوند عخواست كه آنها خود را تن مي او .است يوفادار ي،نجا مقصود از سادگيدر ا .گردد
   .ا باشندير يخواست آنها در وقف خود به خداوند ب مي پس او .ديمحبت دل آنها را بربا يگرينگذارند شخص د
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ا يـ در ذهـن   ين كار را با مطرح كردن خواهشياو ا .فتيآورد كه چگونه مار به فكر خود حوا را فر مي اديپولس به 
خواست كه دل  مي پولس .دادند مي ن در قرنتس انجاميدروغ يايبود كه انب ياً همان كارقين دقيا .خاطر او انجام داد

   .بماند يب باقيع يان متحد و بيقرنت
   .كند و نه افسانه مي قت مطرحيحوا و مار را در قالب حقة د كه پولس واقعيتوجه كن

دن از يشـن  يان بـرا يـ ن بود كه قرنتيرد اجهالت بر خود روا دا يخواست اندك مي نكه پولسيا يل سوم برايدل 4 :11
   .نشان داده بودند ين از خود آمادگيدروغ يايانب

گـر جـز   يد يكرد كه روح مي و ادعا ،كرد مي گر را موعظهيد يسايآمد و ع مي به قرنتس يگريكه شخص د يهنگام
و آنهـا صـبر    .كردنـد  مـي  مدارا ين جويان مشتاقانه با چنيقرنت ،كرد مي گر را اعالنيد يليو انج ،داد مي روح القدس

ن يگران چنياگر با د« :ديگو آميز مي هيپولس با لحن كنا .دادند مي از خود نشان ها دگاهين ديتوأم با محبت نسبت به ا
   »؟ديكن نمي ن رفتاريپس چرا با من چن ،ديكرد

آنهـا   يرش بدعت از سويپذپولس  .كرد يه تلقيد كنايرا با »ديشد مي د كه متحمليكرد مي كوين« يعنيعبارت آخر 
   .كند مي ص مالمتيو عدم تشخ يرا به خاطر ساده لوح

ة واژ .سـت ين رسـوالن هرگـز كمتـر ن   ين اسـت كـه او از بزرگتـر   يـ د با پولس مدارا كننـد ا يكه آنها با يليدل 5 :11
   .است »ابر رسوالن«ن واژه يا )!يو امروز( يتحت الفظة ترجم .ه بكار رفته استيبه شكل كنا »نيبزرگتر«

نه بـه  ينه به سـ يبوده و رسالت به طور س يرسول اصل ،كه پطرس يپاپة ين نظريرد ا ين واژه را براياصالح طلبان ا
  . ده استيرس ها پاپ
ان مسـلم  ين موضوع بر قرنتيا .نداشت يو كاست يمسلماً معرفت او كم ،بود يد پولس در كالم اميگر چه شا 6 :11

پر  ،بود يهر چقدر كه پولس در فصاحت كالم ام .افتنديرا  يحيمان مسيكه معرفت ا را آنها توسط پولس بوديبود ز
   .دادند مي ن امر شهادتيآنها خود بر ا .ن در قرنتس قابل فهم ساخته بوديواضح بود كه فكر خود را بر مقدس

ه كرده بـود كـه خـود را    د او اشتبايپس شا ،ان نسبت به او نبوديقرنت يدگاه منفيغ او علت ديبل ياگر سخنور 7 :11
كـه پـولس بـا     يهنگـام  .سازد مي ما روشن يه مقصود او برايآ يقسمت بعد .ل ساخته بود تا آنها سرافراز شونديذل

د آنها حس كردند كه او مرتكب گناه شده است كـه خـود را   يشا .افت نكردياز آنها در يچ كمك ماليان بود هيقرنت
   .فروتن ساخته تا آنها سرافراز شوند

ك عبـارت  ين يا .به نام اغراق به كار رفته است يك صنعت ادبي »گر را غارت نمودميد يسايكل«در عبارت  8 :11
ست كه واقعاً ين نيمسلماً مقصود پولس ا .نجا آمده استيبر ذهن خواننده در ا ير گذاريتأث ياست كه برا آميز اغراق

كـرده از   مـي  خداوند را در قرنتس خـدمت  ي كهكه درحال ديگو مي بلكه او تنها ،ساها را غارت كرده استيگر كليد
   .از آنها به آنها كمك كند يافت كمك مال يكرده تا بتواند بدون در مي افتيدر يساها كمك ماليگر كليد

 ين حاجـت را بـرا  يا او ايآ .قرار داشت يمال يبارها بود كه پولس رسول در طول اقامت در قرنتس در تنگنا 9 :11
از او را برطـرف  يـ ه آمدنـد ن يكه از مكادون يبرادران .ريمسلماً خ ؟ن نموده و از آنها درخواست كمك كردايان بيقرنت

   .نمودند
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او در مورد  .ن كنديز چنيو قصد داشت در ادامه ن ،از بار نهادن بر آنان خود را نگاه داشتق ممكن يپولس به هر طر
   .ها گذشته بودافت كمك از آنيبر در يان از حق رسالت خود مبنيقرنت
را از  ،قرنتس در آن واقع شده بـود  ي كهيجا ،هياخائ يچكس فخر او نسبت به نواحيپولس مصمم بود كه ه 10 :11

ـ او بر عل ييكه از خودكفا يكسان ،كند مي نجا به مخالفان خود اشارهيست كه او در اين يديترد .او نخواهد گرفت ه ي
ـ دانند كه او  مي گفتند كه مي آنها .آوردند مي او استدالل  ن خـاطر اسـت كـه   يسـت و بـه همـ   ين يقـ يك رسـول حق ي

 اقامـه  يه ويـ كه مخالفـان او بـر عل   يرغم اتهامات يعل .)9قرن  1(شود  يت ماليان حمايحيمس يخواهد از سو نمي
   .كرد مي بخواهد خدمت كرده است فخر ينكه از آنها كمك ماليان را بدون اينكه قرنتياو به ا ،كردند مي
قلب او سرشار  !ستين نيداند كه چن مي خدا ؟ان را دوست نداشتيا او قرنتيآ ؟كرد مي ن فخرينچنيچرا او ا 11 :11

 ،كـرد  مي افتيان پول درياگر از قرنت .او مورد انتقاد بود ،كند مي به نظر مهم نبود كه پولس چه .از محبت به آنها بود
ن متهم بـود  يبه ا ،كرد نمي افتياگر پول در .كند مي دات موعظهيافت عايگفتند كه او تنها به خاطر در مي مخالفان او

   .است كه مسأله را به او بسپارد يو پولس راض ،داند مي قت امر راياما خدا حق .كه آنها را دوست ندارد
ز ا يارياو هماننـد بسـ   .نمودنـد  مـي  افتيو در ،ان پول مطالبه كردهيان از قرنتيگرا يهوديپر واضح است كه  12 :11

مانداران قـرنتس  يپولس مصمم بود كه از ا .كردند نمي كردند خدمت نمي افتيدر يكه پول يگر تا هنگاميد يها فرقه
د از خـط  يخواستند به همراه او فخر كنند با مي نياگر معلمان دروغ .ن خط مش را ادامه دهديافت نكند و ايپول در

به خـدمت   يافت پاداش ماليچگاه قادر نخواهند بود بدون دريدانست كه آنان ه مي اما او .كردند مي يروياو پ يمش
   .سازد مي ن فرصت فخر كردن را از آنها منقطعين رو اياز ا .نديخود فخر نما

ـ باالخره سر بـه طغ  ،كه تا كنون در بطن نامه پنهان بود ،ن مردانيپولس از ا يقيحق يابيارز 13 :11 او  .نهـد  مـي  اني
ح يمس يسيخداوند ع يچگاه از سويرسوالن كذبه هستند كه ه ين اشخاصيچن .كند يشتن داريتواند خو نمي گريد

و  ،مكـار هسـتند  ة آنها عمل .گرانيا دي ،منصوب كرده بودند ين مقاميخود را به چن ،ا خوديآنها  .اند هافتيت نيمأمور
 .كردند است مي كسب خود هوادار يسا نفوذ كرده و برايكه آنها به داخل كل يروشة ف كنندين عبارت خود توصيا

 چگـاه يپـولس ه  .او هسـتند ة نـد يكردنـد كـه نما   مـي  ساختند و وانمـود  مي ح مشابهيشتن را به رسوالن مسيآنها خو
   .باشد يين انسانهايخواست در سطح چن نمي

ـ  مـي  ما همه« .كند مي ز صدقين امروزه نيگر در مورد معلمان دروغ يهودين معلمان يسخنان پولس در مورد ا م يدان
قـدرت  ة د ؛ مبدل شدن الزميتواند ما را وسوسه نما نمي چگاهيم او هيگونه كه هست نگاه كنهمان ر يكه اگر به شر

 »كنـد  مـي  كه در نظر انسان خوب اسـت توجـه انسـان را بـه خـود جلـب       ييد و آرزوهايق عقاياوست ؛ او از طر
   .)منتخب(

كـه   ياما هنگام .ح هستنديكردند كه رسوالن مس مي اهرقبل گفت كه مخالفان او در قرنتس تظة يپولس در آ 14 :11
شتن يطان هم خويچونكه خود ش ،ستيو عجب ن :شد نمي ن امر شگفت زدهيد از ايشياند مي استاد آنها يبه ترفندها
   .نور مشابه سازدة را به فرشت
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ـ  اما  .كنند مي ك دم تصوريح المنظر با يكر ،شاخ دار يطان را همچون جانوريمعموالً ش بـا   يرين تصـو يمسـلماً چن
   .ار تفاوت دارديكند بس مي نفوذ به انسان استفاده يكه او برا ييروشها

ن ياما ا .كنند مي زند تصور مي بزه كار پرسه يها كه در قعر محله اي هچاريطان را همچون فرد دائم الخمر بيگران شيد
   .طان استياشتباه از ش يريز تصوين
 ير در ذهنمان تـداع ين تصويف اين توصيد از ايبا .سازد مي نور مبدلة و خود را به فرشتد كه ايم گويه به ما ين آيا

 ستاده بدليپر طمطراق ا ييسايز كليده و پشت ميپوش يمذهب يرسم يكه لباسها ،ليشود كه او خود را به خادم انج
 بيـ شـنوندگان خـود را فر   اما او .آورد مي و كتاب مقدس به زبان يسيع ،همچون خدا ياو سخنان مذهب .سازد مي
   .ديآ مي به دست يانسان يها يستگيا شايكو يق اعمال نيدهد كه نجات از طر مي
 .كنـد  مي ست كه كتاب مقدس در دست خود حملين ياز زمان تر يطانيچگاه شيطان هيد كه شيگو مي يدارب 15 :11

ـ نـدگان او ن يست كه نماين تعجب يپس جا ،سازد مي طان خود را مبدلياگر ش .ن استيچن 15ة يمفهوم آ ـ ي ن يز چن
ـ  ؟انيخدا يهمچو ب ؟نيدر مقام معلمان دروغ ؟شوند مي آنها چگونه مبدل .كنند ـ پاسـخ خ  ؟ا همچـو المـذهبان  ي ر ي
كنند كه  مي آنها ادعا .ن مذهب هستنديكنند كه خادم مي آنها ادعا .سازند مي آنها خود را به خدام عدالت مشابه .است

   .ر هستندين شرياما آنها خادم ،كنند مي تيو عدالت هدا قتيمردم را به راه حق
اعمال آنها انسانها را  .دياما خود نابود خواهند گرد ،كنند مي آنها نابود .شان بر حسب اعمالشان خواهد بوديعاقبت ا

   .دچار خواهند شد يبرد ؛ و خود به عذاب ابد مي مرگ يبه سو
  

   )33 :16 :11(رسالت او است ح صحه گذار يپولس به خاطر مس يرنجها )ث
اما اگر آنها اصرار دارنـد كـه    .فهم مغرور برنشمرد يچكس او را بيد دارد كه هين سخنان اميان ايپولس با ب 16 :11
   .افتخار كند يز بتواند اندكيفهم برشمارند تا او خود ن يپس او را ب ،ن فكر كننديچن

ن يمعلمـان دروغـ   .ار پر مفهوم اسـت ين واژه بسيا .افتخار كنم يز اندكيتا من ن :ديه توجه كنين آيدر ا »زين«ة به واژ
بـاز   ،سـتم يكه البته ن ،ديفهم بنگر ياگر به من همچون ب يحت« :ديگو مي پولس در پاسخ به آنها .دنديار فخر ورزيبس

   ».افتخار كنم ين افراد اندكيز مانند ايد تا من نيريهم مرا بپذ
 ين موضوع كامالً الهـ يگر چه ا ،ديگو مي نجايند كه پولس در ايگو مي يبرخ .مل داردر محتيه دو تفسين آيا 17 :11

   .م خداوند استياست اما فرمان مستق
چـرا   ،سـت ياز جانب خداوند ن ،افتخار كردن يعني ،دهد مي نجا انجامين است كه آنچه كه پولس در ايگر اير ديتفس

   .چگاه فخر نكرديه يسيخداوند ع .كند نمي يرويخداوند پ يكه از الگو
د فرمـان  يـ گو مـي  آنچه اكنون« :ديگو مي نيخود چنة او در ترجم ،رديپذ مي دگاه اول رايپس به طور مشخص ديليف

   ».ديد در كار فخر كردن شركت جويكه با يفهم يبست بلكه همچون يخداوند به من ن
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و پولس به نظر با فخر كـردن   ،ب خداوند نبودنكه فخر كردن از جانيا يعني –م يده مي حيدگاه دوم را ترجياما ما د
 يعـ يض طبيدر برابـر غـرا   ،كـرد  مي د فخريد كه بايگو مي او« :دارد مي اظهار رييرا .كند مي فهمان رفتار يهمچون ب

   ».را به آنها نشان دهد يق مهميخود تا حقا
ار يپرداختنـد بسـ   مـي  ييود به خودستاخ يكه مطابق با ذات تباه انسان يان در مورد افراديبود كه قرنت يمدت 18 :11
گذاشـتند   مي ديبا ،فخر كردن داشتند يبرا يل كافين دلين باور بودند كه معلمان دروغيان بر اياگر قرنت .ده بودنديشن

   .ا حق با آنهاستينند كه آيكه فخر كنند و بب
 گـران يانجام دهد كه هر روزه با د خواست مي را ياو از آنها كار .شود مي ه متوسليگر به كنايد يپولس بار 19 :11
بود كـه در   يزيقاً همان چين دقياما ا .شدند مي دانستند كه جهالت را متحمل مي ميخود را فه آن قدرآنها  .كردند مي

   .داد مي آنجا رخ
   .شدند مي ه وصف شده است را متحملين آيرا كه در ا يآنها فرد 20 :11

 ،گرا بـوده اسـت  يهـود يد مبرهن است كـه او معلـم   يآ مي يز آنچه در پا ؟ف شده است كه بوديكه توص ين مرديا
ـ ترد .سـاخت  مـي  او ابتدا آنها را گرفتار .داد مي بيان را فريكه قرنت اي هرسول كذب  ين از بردگـ يـ سـت كـه ا  ين يدي

د از يـ و مـردم با  ،نبـود  ينجات كاف يح برايمان به مسيپنداشت كه ا مي او .)10 :15اعمال (د يگو مي عت سخنيشر
   .كردند مي ز اطاعتين يعت موسيشر

او به خـاطر محبـت    .كرد مي از آنها طلب يگزاف يكه مطالبات مال يبه طور ،گرفت مي ن را فروينكه او مقدسيدوم ا
   .ديشياند مي كرد مي افتيدر‹ كه در قبال آ يكرد بلكه فقط به پول نمي آنها را خدمت

نمـود   مـي  ين سعين معلم دروغيا .ا شكار كردني يريگياست از ماه اي هاستعار »شما را گرفتار سازد يكس«عبارت 
   .ت كنديخواست آنها را هدا مي مانداران را در دام خود نگاه دارد و هر گونه كهيا
 يگـران همـواره سـع   يآنهـا بـا انتقـاد از د    .نديخود را مدح گو ين بود كه با غرور و فخر فروشين افراد ايا يژگيو

   .گران بزرگ جلوه دهنديدر نظر دكردند خود را  مي
ه را بـه طـور تحـت    يـ ن آيالزم است كه ا .محض يشرم يك بي ،زدند مي مانداران طپانچهيآنها به ا ،نكهيسرانجام ا

زدنـد تـا    مي يليدان خود سيبه صورت مر ين مردان متكبر در طول سالها به طور واقعيرا ايز ،ميبرداشت كن يالفظ
   .دنياقتدار خود را ثابت نما

ن هشدارها يحاضر نبودند ا يشدند و حت مي را متحمل ين بد رفتاريان چنينكه قرنتيپولس رسول متعجب است از ا
   .رنديز پولس را بپذيآم و تذكرات محبت

   ».قتيشتر از حقيب يحت .شوند مي ز است كه مردم آنچه كه دروغ است را متحمليتعجب برانگ« :ديگو مي يدارب
ـ   مـي  ريـ كه خود را حق ييپس گو« :ديگو مي كه پولس اند هاظهار داشت يه برخيآ نيدر مورد ا 21 :11  يشـمارم وقت
ن مـردان اقتـدار   يـ دم همچون ايترس مي ف بودم كهيضع آن قدركه شخصاً نزد شما بودم  يهنگام يم كه حتيگو مي

   ».خود را به شما نشان دهم
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ة ترجمـ  ».ف بوده امين بود پس من ضعيرا اگر قوت ايز ،شمارم مي رين سخن خود را حقيبا ا« :اين استگر ينظر د
ـ  هاز آن بود تر فيد اقرار كنم كه ما ضعيبا يبا كمال شرمندگ« :ر مطابقت دارديدگاه اخيپس با ديليف م كـه قـادر بـه    اي

  ».ميباش يين كارهايچن
د كـه  يبگو يشرمندگد با كمال ياست با يش گرفتند قوت واقعين در پيكه معلمان دروغ ياگر روشگويد  مي پولس

كـه   يزيد كه در هر چيافزا مي نحال او بالفاصلهيبا ا .بلكه فقط ضعف ،را از خود نشان نداد ين قوتيچگاه چنياو ه
ـ موفـات در مـورد ا   .ز همان جسارت را داشتيمسلماً او ن ،ن مردان جرأت داشتنديا ـ  ي  :ديـ گو مـي  نين عبـارت چن
 )!فهم است يك بين نقش يا(من هم با آنها برابر هستم  ،كنند ير فروشخواهند فخ مي د كه آنها هر گونه كهيبگذار«

خـود بـه    ين قسمت ادعـا ياو در ا ،كند مي ن رساله را آغازيا ين قسمتهاياز مهمتر يكين مقدمه يپولس رسول با ا
   .كند مي ح را ثابتيمس يسيخداوند ع يقيعنوان خادم حق

ـ ا پـولس  يـ مطرح شده بـود كـه آ  ن سوال يقرنتس ا يسايد كه در كلياد داريبه  او چـه   .اسـت  يقـ يك رسـول حق ي
   ؟نمود كه او با دوازده رسول برابر است مي چگونه او ثابت ؟دارد ياله يكرد دعوت مي داشت كه ثابت ييتهايصالح

ـ او بـه مـا مـدرك د    .مياز او نداشته باشـ  ين سخنانيد ما انتظار چنياما شا ،دياو آماده است كه پاسخ گو ـ پلم اراي  هي
بـرادران   يبـه امضـا   يرسـم ة ك ناميو نه او  .ل شده استيات فارق التحصيالهة كند تا نشان دهد كه از مدرس نمي

 هيـ خود را ارا يشخص يا مهارتهاي ياو دستاوردها .كند نمي هيارا اند هن كار گماشتيم كه نشان دهد او را به اياورشل
ن يا .دهد مي ل متحمل شده بود را به دستيراه بشارت انج كه در يتكان دهنده از زحمات يريكند بلكه او تصو نمي
د كه يپولس پردل و جرأت را تصور كن .ديان را از دست ندهين قسمت از دوم قرنتيز و رقت بار ايغم انگة شنامينما

و حاضـر   ،ح استير محبت مسياو كه اس ،نهد مي خود پشت سر يبشارت ياها را در سفرهايو در ها وقفه كه كوه يب
   .ح هالك نگردديل مسيفقدان انج يك انسان برايها را به جان بخرد تا تنها يست تمام سختا

و ل يل و از نسل اسرائياص يانيكردند كه عبران مي آنها ادعا .دنديبال مي خود يهودين به اجداد يمعلمان دروغ 22 :11
آنها را مـورد لطـف خـدا     يخانوادگة ه نامن شجرين توهم بودند كه اير ايآنها هنوز هم اس .م هستنديت ابراهياز ذر
را كـه  يـ خدا كنار گذاشته شـده بـود ز   يل اكنون از سوياسرائ يعنيدانستند كه قوم كهن خدا  نمي آنها .دهد مي قرار
و  ،اند ههمه گناه كرد .ستين يچ فرقيهود و امتها هيان يدانستند كه در نظر خدا م نمي آنها .ح او را رد كرده بودنديمس

   .ابنديح نجات يمان به مسياز دارند كه تنها با ايهمه ن
را يز ،نسبت به پولس به همراه نداشت يچ برتريآنها ه يآنها برا ياصالت نژاد .ده بوديفا ينه بين زميفخر آنها در ا

ـ و از ا .ح اسـت يكرد كه او رسول مس نمي زها ثابتين چياما ا .م بوديت ابراهيو از ذر يلياسرائ ي،ز عبرانياو ن ن رو ي
ها و يدر سـخت  –نـد  يسـبقت جو  يتوانستند از و نمي نهيك زميآنها در  :پردازد مي او به قسمت اعظم استدالل خود

   .رنجها
 چگـاه يپـولس ه  .زحمـت و رنـج خـادم بـود     ،ح هسـتند ؛ او در وقـف  يكردند كـه خـدام مسـ    مي آنها ادعا 23 :11

 يچگـاه واالتـر از آقـا   يك غالم هيدانست كه  مي او .نجات دهنده است يرو رنجهايتوانست فراموش كند كه پ نمي
افته بـود كـه   ياو در .كند مي رفتار يا بهتر از سرور او با ويتواند انتظار داشته باشد دن نمي ك رسوليو  ،ستيخود ن
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 شتر ازيبه همان نسبت هم ب ،رفتار نجات دهنده باشدة د و منعكس كننديح را خدمت نمايشتر وفادارانه مسيهر چه ب
اما الزم بود  ،كند مي وانه رفتاريك ديكرد كه با فخر كردن همچو  مي گر چه او حس .ديدستان انسانها جفا خواهد د

آنها  .گفتن نداشتند يبرا يدن حرفين در جفا و رنج دين معلمان دروغين بود كه ايقت ايد و حقيقت را بگويكه حق
ل هـم پـولس   يـ ن دليبه همـ  .اجتناب كرده بودند ياحترام يو بجفا  ي،آنها از طرد شدگ .ده بودنديراه سهل را برگز

   .ر سوال ببرنديح است زيتوانند او را كه خادم مس نمي ف هستند كهيضع آن قدرحس كرد كه آنها 
در  ،ميانـداز يب يبرد نگـاه  مي بودن نام يقيبر رسول حق يخود مبن يد ادعاييتأ يكه پولس برا ييهايد به دشوارييايب

ر پـا  يترانه را زيمد يايدرة نكه چگونه حوزيا ،ديشياند مي خود يبشارت يع سفرهايوسة او به پهن .تر ونافز ها محنت
كـه او از دسـت    يياز كتكهـا  يفينجا توصـ يما در ا .ادتريز ها انهيدر تاز .گران بشناسانديح را به ديگذاشته بود تا مس

از  يكـ ي 23 :16تنها در اعمال  .شتريدر زندانها ب .ميرش رو دايهود خورده بود را پير يهود و غيچه  ،حيدشمنان مس
ـ يليالس بـه زنـدان ف  يآنجا كه او سـ  ،ن لحظه از خدمت پولس ثبت شده استيالبته تا به ا ،ها ين زندانيا  افكنـده  يپ

در  .نبود گانهياه چالها بينكه او با سيا ،شمار پولس بود يب يها ياز زندان يكين تنها يم كه ايابي مي اكنون در .شود مي
اعمـال  (ستره را مد نظر داشـت  لخود از مرگ در  يين موضوع رهايست كه پولس با نوشتن اين يترد .مرگها مكرر

از او رخـت بـر    هـا  ات به خاطر جفايكه ح ياد آورد هنگاميز به يع مشابه به آن را نيتوانست وقا مي اما او .)19 :14
   .بسته بود

ـ تثن(انه نزنند يش از چهل بار شخص را تازيكرده بود كه بار اول ب ان را منعيهودي يعت موسيشر 24 :11  .)3 :25ه ي
و يش از سـ ير پا گذارند بين حكم را زيند كه مبادا اينان حاصل نماينكه اطميا يان برايهوديج بود كه ين رايغالباً چن

پـولس رسـول در    .ق كاربرد داشتيانه تنها در مجازات گناهان عمين ضربات تازيو مسلماً ا .زدند نمي انهينه بار تاز
   .دندآور به اجرا در يت مختلف حكم كامل را در مورد ويب جسم در پنج موقعيد كه قوم او بر حيگو مي نجا به مايا

ـ يليد ثبت شده است كه در فيآن در عهد جدة ك مرتبين سه بار تنها ياز ا .سه مرتبه مرا چوب زدند 25 :11 رخ  يپ
   .ديرا متحمل گرد آور ن رفتار شرميگر هم پولس ايدة اما دو مرتب .)22 :16اعمال (داده است 

ن سنگسـار شـدن   يا .)19 :14اعمال (لستره ة به واقع اي است ن اشارهيست كه اين يديترد .ك دفعه سنگسار شدمي
   .رون شهر بردندينكه مرده است به بيرحمانه بود كه بدن پولس را به گمان ا يخشن و ب آن قدر

 يهـا  ياو بارها از نا آرام .كه پولس متحمل شد از دست انسان نبود ييشهايتمام آزما .شكسته شدم يشتسه كرت ك
 يكشـت ( ل ثبت نشـده اسـت  ينجا در انجيمذكور در ا يها يشكستگ ين كشتيك از ايچ يه .خورد مي عت ضربهيطب

   .)داد رم بود رخ يكه پولس راه يمؤخرتر هنگام يخيدر تار 27مذكور در اعمال  يشكستگ
 .ن موضوع باشـد ياة ف كننديدر اعمال ثبت نشده كه توص اي هچ واقعيه ،گريد يبار .ا بسر بردميدر در يشبانه روز

ـ آ ،ا باشدياگر مقصود در .اه چاليا سيا است ينجا دريا مقصود پولس در اينجاست كه آيمساله ا ا پـولس سـوار بـر    ي
   .زدين خطر بگريخداوند توانسته از ا يم معجزه آسايتقاو تنها با دخالت مس ،اگر نه ؟قيا قايكلك بوده 

 يخـورد نگـاه   مـي  بـه چشـم   هـا  غالب كتاب مقدس يانيپا يكه در برگها ييها اگر به نقشه .در سفر بارها 26 :11
كـه نشـان    يكه خطـوط  يهنگام .ديد ديخواه »پولس يبشارت يسفرها«را با نام  ها از نقشه يكيد ع معموالً ياندازيب
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ن فكر كه چقدر امكانات سفر و حمل و نقل در آن روزگار يبا ا ،ديكن مي پولس است را دنبال ير سفرهايمسة دهند
   !د نمودين سخن پولس را بهتر درك خواهيعمق ا ،بوده است ييابتدا

نهرهـا هـر    يخطرها .برد مي كه با آنها مواجه شده بود را نام ييسپس پولس در ادامه هشت نوع مختلف از خطرها
 ،دزدان وجـود داشـت   يهـا  خطر .خروشان يآبها يانهايبه رودها و جر اي است كرد ة كه اشاره مي دين او را تهدآ

قـوم خـود    ياز سـو  يياو با خطرها .غماگر بوديو  ياغيپر از كرد  مي كه او در آنها سفر يياز راها ياريچرا كه بس
 ،همچـون لسـتره   ييخطر در شهرها .رساند مي ل رايت انجكه او بدانها بشار ييز امتهايان و نيهودي يعني ،مواجه بود

بـه   اي اسـت  احتماالً اشـاره  ،ابان مواجه بودين با خطرها در بياو همچن .كرد مي ديقرنتس و افسس او را تهد ي،پيليف
م اها دست و پنجـه نـر  ياو با خطرها در در .ار كم بوديت در آنجا بسير و اروپا كه تراكم جمعيصغ ياياز آس يمناطق
ان بـرادران كذبـه   يـ در م يينكه خطرهـا يسرانجام ا .ييايدزدان در يد حتيو شا ،پنهان يها صخره ،با طوفانها - كرد

كند كه خـود را در لبـاس معلمـان     مي اشاره گرا عتيان شريهوديدسته از  ست كه او به آنين يديترد ،وجود داشت
   .كردند مي يمعرف يحيمس
از  يو رنـج ناشـ   يمفهوم خسـتگ  »مشقت« ي كهدر حال ،پولسة وقف يبه كار ب تاي اس اشاره »محنت«ة واژ 27 :11

  .كار را در خود دارد
باز شـب   ينكه در فضاينداشت جز ا اي هدن چاريخواب ياز سفرها برا ياريگمان او در بس يب .ها بارهايخواب يدر ب
ـ از شـب را ب  يد قسمت اعظمـ يچار بااو بنا ،كرد مي ديكه از هر سو او را تهد ياما با وجود خطرات .كند يسپر دار ي

   .ديد نماياو را تهد يمانده مراقب بود كه مبادا خطر
ن رسول بزرگ ما غالباً مجبور بود گرسنه و تشـنه بـه خـدمت خداونـد     يا .بارها ها در روزه ي،و تشنگ يدر گرسنگ

رود كـه مقصـود    مـي  شـتر يا احتمـال ب امـ  ،داوطلبانه او بوده اسـت  يها نجا احتماالً روزهيمقصود از روزه در ا .برود
   .ل شده باشديخوراك بر او تحم يباشد كه به علت كم ييها روزه

 يژنده و ناكاف يقت كه او همواره كفشها و و لباسهاين حقيبا توجه به ا ي،جو يرات ناگهانييتغ ي،انيدر سرما و عر
   :دارد مي راظها )Hodge(هادج  .افزود مي فراوان او يبر مشقتها ،كرد مي به تن

 ،مداوم بود يها از شكنجه يكمر پر از زخم او كه ناش ،شود مي نجا در مقابل ما ظاهرين رسوالن در ايبزرگتر«
، او رسـاندند  مي ان و امتها بر او جفايهودي ،بود يانيو سرما و عر يتشنگ ي،از گرسنگ ياو كه ناشة بدن كوفت

ـ ا .شـد  مـي  گـر رانـده  يد يبه مكـان  يسرپناه از مكان يشه بيداشته باشد هم ينكه پناهگاه مشخصيبدون ا ن ي
 .سـازد  مـي  ح را آكنده از شرميمس ين امروزين خادميتر پر كارة چهر يحت ،گريش از هر عبارت ديب ،عبارت

ـ بـس ما  ؟سه كـرد يكه بتوان آنرا با كار پولس مقا اند همتحمل شد يا چه رنجي اند هانجام داد يآنها چه كار ة ي
   ».گونه كه در رنجها بودهمان  ،ار برجسته استيم اكنون پولس در جالل بسيناست كه بدا يتسل

ـ پولس آن قسمت از كـار كـه خـارج از برنامـه و      يعني ،نهاستيبدون آنچه عالوه بر ا 28 :11 ـ ا اختي را  ،بـود  ياري
گـر را  يت دايـ ن موضوع تمام تجربيچقدر مهم است كه ا .كرد مي ساها بر قلب خود حملياز تمام كل يهمچون بار

بلكه شـبان   ،ر نبوديك شبان مزد بگياو  .او قوم خدا را دوست داشت .ق بوديك شبان حقيپولس  !رساند مي به اوج
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ن قسمت از كتاب مقدس ثابت يخواهد در ا مي است كه او يزيقاً همان چين دقيا .يسيخداوند ع يقير دست حقيز
ساها بر خـود داشـت   يكل يكه او برا يبار .ن كار شده استيبه انجام ااو موفق  يدگاه هر شخص منطقيو از د ،كند

   ».ان ندارديچگاه پايسا هياما شفا دادن كل .ار تأسف بار استيسا بسيساختن كل« ،كند مي يآور ادين گفته را به ما يا
 ا مراقبـت سـاه يگفت كه او هـر روزه از تمـام كل   28ة يپولس در آ .قبل داردة يبا آ يه ارتباط تنگاتنگين آيا 29 :11
ـ  يشـن  مي اگر او .پردازد مي ن سخنيان مقصود از اينجا او به بيو در ا .كرد مي ف يان ضـع يحيچنـد از مسـ   يد كـه تن

 اگـر مطلـع   .ديگرد مي گران را متحمليد يرنجها ياو در كمال همدرد .كرد مي ن ضعف را حسياو خود ا ،هستند
داده او را  مـي  ر قراريآنچه قوم خدا را تحت تأث .ختسو مي ح لغزش خورده است او خوديدر مس يشد كه برادر مي

نها خـادم  يتمام ا .كرد مي يآنها شاد يها يروزيشد و در پ مي آنان محزون يها او در غم .داد مي ر قراريز تحت تأثين
   !ن موضوع واقف بوديچقدر پولس بر ا .سازد مي ح را خستهيمس
 .كرد مي فخر ها ياحترام يمالمتها و ب ،خود بلكه به ضعفها يستعدادهاا و ايو نه عطا ،خود يها يياو نه توانا 30 :11

   .كند نمي ل آنها را مشهورين مسايا ايكنند و  نمي زها فخرين چيمردم معموالً به ا
 ف شـد يـ كه در طول خدمت خـوار و خف  يناخودآكاه به لحظات ،ها يحرمت يدن به رنجها و بيپولس با اندش 31 :11
 يهـر انسـان   يبـرا  .ديـ ز ذكر نمايخود در دمشق رانة توانست تجرب مي خود يفخر كردن به ضعفها او با .شدياند مي

ت سـخنان  يخواهد كه بر حقان مي نكه پولس از خدايا ،ز با ذات انسان منافات دارديآمريتحقة ن تجربيفخر كردن به ا
   .دهد ياو گواه

 يمـان آوردن در حـوال  يپولس پـس از ا  .ه شده استيراا )25 – 19 :9اعمال (ن واقعه در يشتر ايات بيجزئ 32 :11
د كه يينپا يرياما د ،در ابتدا بشارت او همه را كنجكاو نمود .آورد يه رويس آن ناحيل در كنايدمشق به بشارت انج

   .رنديخواستند او را بگ ،گمارده يشهر نگهبان يها آنها بر دروازه .قتل او توطئه نمودند يان برايهودي
سپس او قـادر   .ن كردندييقلعه پاة از بار اي هچيگذاشته و او را از در يشاگردان پولس را در سبد ،شب كي 33 :11

   .زديبود كه بگر
   :ديگو ميواتسون  ؟كند مي ن واقعه را ذكرياما چرا پولس ا

وافـر او  ة گر بر عالقيد ين گواهيو ا ،شرم و تمسخر استة ينزد انسانها ماد كه يگو مي سخن اي هاو از واقع«
خود را كنار گذاشته و در نظر  يچرا كه او حاضر بود به خاطر او غرور فرد ،ح استيبه خدمت خداوند مس

  ».ك ترسو جلوه كنديمردمان همچون 
  

   )10 – 1 :12(مكاشفات پولس صحه گذار رسالت اوست  )ج
ـ ياوقـات شـرا   يگـاه  امـا  ،سـت يسته نيشا ين كاريچن .كرد نمي چگاه فخريكند كه ه مي پولس آرزو 1 :12 ن يط چن

 اي هنـد ياو در آ .پردازد مي نين و واالتريتر خدمت خود به پرجاللة ن واقعين رو او از خوارترياز ا .كنند مي جابيا
   .ك به همراه خود خداوند با آنان سخن خواهد گفتينزد
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ت او را بر مـا  يپولس هوگر چه  –را داشت  اي هن تجربيشناخت كه چهارده سال قبل چن مي را يپولس مرد 2 :12
ـ      .ست كه شخص مورد نظر خود اوستين يدياما ترد ،سازد نمي فاش ـ ياو بـه هنگـام سـخن گفـتن از چن ة ن تجرب

ك ي يعني ،ح بوديشخص مورد نظر در مس .كند مي انيبلكه در لفافه نام خود را ب ،كند نمي ذكرنام خود را  ي،پرجالل
   .يحيمس
ن واقعه به يپندارند كه ا مي نيچن يبرخ .رون از جسميا بيآن هنگام در جسم بود  ا دريدانست كه آ نمي پولس 3 :12

او واقعاً ند احتماالً يگو مي آنها .رخ داده باشد ،لسترهة همچون واقع ،كه بر پولس عارض شد يياز جفاها يكيهنگام 
دانسـت   نمـي  پولساگر  ،قتيحقدر  .كند نمي جابيرا ا يرين تفسيمتن چن يمحتواما  .مرده و به آسمان رفته باشد

تعجب اسـت اگـر مفسـران     يبس يجا ،ا مردهيا زنده بود ينكه آيا يعني ،رون از جسميا بيا واقعاً در جسم بود يكه آ
  ! بر موضوع بگذارند ياضاف يديتأك يامروز

 .است كتاب مقدس خود صحه گذار وجود سه آسمان .ن مرد تا آسمان سوم ربوده شديكه ا اين استموضوع مهم 
آسـمان   ،آسـمان سـوم   .آسمان كهكشانها اسـت  ،آسمان دوم .يآبآسمان  يعني ،سر ما است ين آسمان جو باالياول
   .است كه تخت خدا در آنجا برپا است ياعل

خداوند دزد توبـه كـار    يسيبود كه ع يهمان مكان پر سعادتدر  قتيداست كه پولس در حقين پياز عبارت بعد چن
   .محل سكونت خدا ي،عني ،مرگ به آنجا بردب را پس از يصل يرو
افت كه پـس از بازگشـت   ياجازه ناما او  ،كرد مي شد را درك مي د و آنچه كه گفتهيپولس زبان فردوس را شن 4 :12

ز نبود آنها را به يمقدس بودند كه جا آن قدر ي كهبودند به طور يآن سخنان ناگفتن .دين بدان زبان سخن گويبه زم
   :سدينو ميكمپل مورگان  .ا بازگو كردي و .زبان آورد

ـ يـ نجاسـت كـه آ  يمسـاله ا  .نـد يسخن گو اند هافتيكه  ياها و مكاشفاتيمشتاق هستند كه از رؤ يبرخ« ن يا چن
ـ كه ا يهنگام ».ستندياها و مكاشفات از خداوند نيست كه رؤين امر نيبر ا يخود گواه ياقياشت اهـا و  ين رؤي

را به دنبـال   يكم حرف ،)شود مي ن خدا عطايط خاص به خادميتحت شرا مسلماً كه(شوند  مي مكاشفات عطا
ة ا به بحـث دربـار  يان كرد و يآنان را ب يتوان به طور سطح نمي ق هستند كهير و عمينظ يب آن قدرآنها  .دارد

   .و خدمت آشكار خواهد بود ير آنها در تمام زندگياما تأث ،آنان پرداخت
اما به هنگـام   .كرد مي كرد و آنها را ذكر مي خود فخر يت فخر كند فقط به ضعفهاخواس مي پولس هر گاه كه 5 :12

سخن  اي هداد به گون مي حيبلكه ترج ،داد نمي ماً به خود نسبتيآنها مستق ،اها و مكاشفات خداونديفخر كردن به رؤ
بـود كـه بـا     يهمان شخصـ كند كه او  نمي البته او انكار .داشته است اي هن تجربيچن يگريشخص د ييد كه گويگو

   .زند مي ماً ذكر كند سربازينكه شخص خود را مستقيبلكه تنها از ا ،روبرو شد اي هچنبن تجرب
12: 6   
 ين عبارات خـود حـاو  يا .رود مي ح به شماريك خادم مسي يف از زندگين توصيتر حين قسمت صحيتمام ا 7 :12

ة ن قسمت اوج تجـارب پـولس همچـون مكاشـف    يپس ا .دمشق هستندة همچون واقع ،ق اويعم ياز فروتن يلحظات
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خداونـد   ،ن تجارب بهره مند شدياز ا يكينكه خادم خداوند از يعطاً پس از اياما طب .رديگ مي را در بر يو ،آور وجد
   .مينجا دارياست كه در ا يزين همان چيا ..در جسم خود رنج ببرد يدهد او از خار مي اجازه
ـ اسـت بـر ا   يه گـواه يـ ن آيا ،نكهياول ا .ميآموز مي ير ارزشمندايبس يه درسهاين آيما از ا ـ   ي  ين موضـوع كـه حت

نكه پولس به زبـان فـردوس گـوش    يپس از ا يحت .كند نمي كه در ماست را اصالح يخداوند جسم يمكاشفات اله
. آرگونه كه مان ه .كرد مي ديو خطر در دام غرور افتادن او را تهد ،خود را داشتة عت كهنياو هنوز طب ،فرا داده بود

   :گفته است )R. J. Reid(د ير. جي
دهـد   مـي  ر قابـل ترجمـه گـوش   يـ كه در حضور خدا در فردوس به سـخنان غ  يهنگام "ح يشخص در مس«

ـ  يز ،دارد "خار در جسم «ك ياز به ين نياما او پس از بازگشت از زم ،سالمت است ة را جسم در او بـه تجرب
   .بالد مي خود يبهشت

 يشـها يآزما ين است كه خدا اجازه داده بود برخيم اييم بگويتوان مي كه يزيتمام آنچ ؟لس چه بودخار در جسم پو
نكه خار در جسم پـولس چـه بـوده    يق ايح دقيست كه خداوند تعمداً از تصرين يديترد .بر او عارض شود يجسم

د يشـا  .كنند يشتريساس قرابت بافتند با پولس اح مي ن كه در تجربهيسرباز زد تا در طول دهرها آن دسته از مقدس
ا اخـتالل در سـخن گفـتن بـوده     يـ و  ي،گرنيا سردرد مي ،ايا ماالري ،ا گوش دردي ي،چشم يماريك نوع بين خار يا

گمنـام امـا   ة دگان با تجربين خار پنهان شده است تا آن دسته از رنج ديق ايت دقيد ماهيشا« :ديگو ميمورهد  .باشد
د يار تفاوت داشته باشد اما آنها بايات پولس بسيات ما با تجربيد تجربيشا ».ب شونديغافته تري يپولس تسل آور درد

   .ر و ثمره را داشته باشديهمان تأث
ك معنـا  يبه  .كند مي فيلطمه زدن او آمده است توص يطان كه برايشة پولس رسول خار در جسم را همچون فرشت

طان اسـت و او از  ياما خدا بزرگتر از ش .س در كار خداوند استباز داشتن پول يطان برايانگر تالش شين خار نمايا
ك خادم يح به يمس يخدمت موفق برا .ش بردين خار سود جست تا با فروتن نگاه داشتن پولس كار خداوند را پيا

   .شتر با او همراه خواهد بوديهر چه بح يقدرت مس ،باشد تر فيهر چه او ضع .از دارديف نيضع
  .اوند سه دفعه استدعا نمود تا خار در جسم او از او برودپولس از خد 8 :12
ـ مـن ا « :خدا در پاسخ به پـولس گفـت   .د داشتيكه او ام يقياما نه به آن طر ،پولس پاسخ داده شد يدعا 9 :12 ن ي

پولس  يو ا .يد تا ان را متحمل شويض خواهم بخشيبه تو ف :بهتر انجام خواهم داد ياما كار ،خار را نخواهم زدود
ـ قاً بدان نياما آنچه كه عم ،دميبه تو نبخش يفقط به خاطر داشته باش كه اگر چه آنچه را خواست  را بـه تـو   ياز داري

 ين راه بـرا يپـس بهتـر   ؟سـت ين اين طور ،كه تو را در بشارت مدد كند ياز داريتو به قوت و قدرت من ن .دهم مي
   ».يبمان يقابكه در ضعف خود  اين استدر تو  ين امريوقوع چن

خواهـد   يا باقياو در تمام دنة دين پاسخ خدا به قوم رنج ديو ا .پولس بود يتكرار يخدا به دعا ين پاسخ تكراريا
ـ   يو اطم ،ن رنجهايهمراه بودن با پسر خدا در كنار ا ،ات و رنجهايزدودن تجرببهتر از  .ماند ض ينـان از قـوت او و ف

   .اوست يتوان افزا
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 يض خود را بر ما كـاف يم كه فيد از او خواهش كنيما نبا .است يض من تو را كافيف ،ديگو مي د كه خداييتوجه نما
   !است يض او هم اكنون كافيچرا كه ف ،بگرداند

شـتر  يخود ب يار از ضعفهايبس يپس به شاد«د يگو مي ن رو اوياز ا ،شده است يپولس از پاسخ خداوند كامالً راض
   ».شودح در من ساكن يفخر خواهم نمود تا قوت مس

خواهـد   مـي  اسـت كـه او   ين تنها راهيپولس در پاسخ گفت كه ا ،كه خدا حكمت اعمال خود را شرح داد يهنگام
او بـر   .خـود فخـر كنـد    يدهد كه در ضعفها مي حيترج ،ت از خار در جسميشكوه و شكا ين رو به جاياز ا .باشد

آنهـا را   يرد او با شادمانيح براو قرار گيقوت مس اگر تنها .كند مي آنها شكر يخود خم شده خداوند را برا يزانوها
  : ديگو مي يبه درست (J. Oswald Sanders) اسوالد سندرز. جي .تحمل خواهد نمود

آنچـه كـه عـالج    « ،دهـد  مي ت تمام شهادتياو پولس با شفاف ».د تحمل شودير است بايآنچه كه عالج ناپذ«
 ».برم مي و مشكالت خود لذت ها يطردشدگ ،رنجها ،تواند موجب مسرت شود من از ضعف مي ر استيناپذ

رد تـا بـه   يپـذ  مـي  يز با خوشـحال يتازه را ن يرنجها يكه حت ،است يض خدا عاليف آن قدراو ثابت نمود كه 
   ».خار در جسم من يا –برم  مي لذت هم يحت ...كنم مي فخر يمن با خوش« .ابديض او دست يكمال ف

أس و يخود را در  ياز زندگ يديمدت مد ي،لهستانة ك اشراف زاديهمسر  (Emma Piechynska) چنسكاياما پ
او از « :دارد مي روزمندانه مبذوليمان پيبه ا اي هس او توجه قابل مالحظينامه نو ياما زندگ .كرد يسپر يناكام

   » !ساخت يشكوهمند يهايرد خدا شكرگزار يجوابها
نجا نام برده شده اسـت شـادمان   يكه در ا ياست كه از انواع تجارب ر ممكنيما كامالً غ يبرا ي،عياز نگاه طب 10 :12

ل او يش برد انجيم كه در هدف او و پيد مشتاق باشيما با .است »حيبخاطر مس«ه عبارت ين آيد فهم اياما كل .ميگرد
ـ اركـه دوستشـان د   يكسـان  يا برايخودمان و  يكه ما معموالً برا يكار ،ميم و رنجها را متحمل شويك شديشر م ي

   .ميشد نمي متحمل
كـه   يو تنها هنگـام  .ميتيهس يشتر بر قوت خدا متكيكه ب ،ميشو مي ز بودن خود آگاهيكه ما از ضعف و ناچ يهنگام

   .ميشو مي قتاً توانايو حق ،شود مي يقدرت او در ما متجل ،ميكن مي كامالً بر او توكل
ـ تانيدر بر يه نظام بـرده دار يكه بر عل يكس (William Wilberforce)فورس لبريام ويليو ـ ا جنگي  يكـ يزياز نظـر ف  ،دي

 ،دم آنچه در نضريد« :او گفته استة دربار (Boswell)بوسول  .ق داشتيعم يمانياما در خدا ا ،ف بوديف و نحيضع
   ».شد يل به نهنگيگو بود تبديك مي

 ا مـورد جفـا قـرار   يشود و  مي ناسزاكه  ياو هنگام .كند مي اطاعت 12 ،11 :5 يه از كالم خدا در متين آيپولس در ا
  .كند مي يرد خوشحاليگ مي
  

  )13 – 11 :12(معجزات پولس صحه گذار رسالت او است  )چ
 يكند كه در فخر كردن ب مي او احساس .ن لحظه از فخر كردن خسته شده استيرسد پولس در ا مي به نظر 11 :12

باشند  يد همان كسانيآنها با .ان او را مجبور ساخته بودندينتقت قرياما در حق ،كرد مي نيد چنياو نبا .فهم شده است
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ـ  يامـا بـا ا   ،چ بوديگر چهاو رد خود ه .مخالفان پولس او را مدح كرده بودندة رحمانيكه به هنگام هجوم ب  ينحـال ب
   .كردند نبود مي ن رسوالن كه آنها در آنان فخريگمان او كمتر از بزرگتر

ل را بشـارت داد خـدا بـا عالمـات رسـول      يكه به قرنتس رفت و انج يكند كه هنگام مي يادآورياو به آنها  12 :12
قتـاً  يداد تا بدانند كـه حق  مي م قدرت انجام معجزه بودند كه خدا به رسوالن خودين عاليا .د نمودييبشارت او را تأ

   .خداوند آنها را فرستاده است
بلكـه معجـزات در سـه نـوع      ،سـتند يختلـف معجـزه ن  سه نوع مة ف كننديات و معجزات و قوات توصيآ يها واژه

 ،گـر يد يياز سـو  .داشـتند  يمشخصـ  يذهن بشـر معنـا   يبودند كه برا يمعجزات ،اتيآ .باشند مي گوناگون مد نظر
هستند كه مسـلماً از قـدرت    يقوات اعمال .زاننديانگ ميرا بر ير هستند كه احساسات انسانيچشمگ آن قدرمعجزات 
   .رنديگ مي سرچشمه يفوق انسان

او شكل مجهول فعـل را بـه    .د گشتيپد ...ان آنهايعالمات رسول در م ،مين سخن پولس توجه كنيباست كه به ايز
   .ق او انجام داديد خدا از طريگو مي بلكه ،آنها را انجام داده ،كند كه خود نمي او ادعا .برد مي كار
ر يز بـه ماننـد سـا   يـ گـر قاصـر نبودنـد آنهـا ن    يد يساهايهم از كل اي هذر يقرنتان در خصوص معجزات حت 13 :12
ر ياز سـا  اي هنـ يپس در چـه زم  .بودند ياز دستان و ياريدار كرد شاهد معجزات بسيكه پولس از آنها د ييساهايكل
بـه   .ان بـار ننهـاده بـود   يـ ن بود كه او بر قرنتيتوانست مشاهده كند ا مي كه پولس يتنها تفاوت ؟ساها قاصر بودنديكل

 زا ن امر آنها را قاصر ساخته بود پس پولسياگر ا .ده بودياز آنها اصرار نورز يافت كمك ماليگر او بر دريد يعبارت
  !ن بوديد هميكه پولس بر آن اصرار نورز يتنها عالمت .را از او ببخشند يانصاف ين بيخواهد كه ا مي آنها

  

   )1 :13 – 14 :12(دار از قرنتس يد يپولس برا يآمادگ )ح
 يافت كه پـولس رسـول سـه بـار بـرا     يتوان در مي هين آياز ا .ميايا هستم كه نزد شما بيسوم مهة نك مرتبيا 14 :12

ـ ز ،او بـار دوم بـه قـرنتس نرفـت     .ك بـار بـه آنجـا رفتـه بـود     ياما او تنها  ،داشت يدار از قرنتس آمادگيد  را كـه ي
دار يـ ن دياما ا ،ر سوم آماده است به آنجا برودبا ياكنون او برا .مانداران داشته باشديبا ا يخواست برخور خشن نمي

   .شود مي از آنها محسوب يدوم و
ـ  .دار سوم از آنها را به عمل آوردين معنا است كه او قصد داشت ديد بديا شاي ثبـت   1 :18دار در اعمـال  يـ ن دياول

   .واهد بوددار سوم خين ديو ا .)1 :13 :1 :2قرن  2(ز از آنها بود يدار غم انگين ديدوم .شده است
از آنهـا   يچ كمك مـال يكه ه اين استمسلماً مقصود او  .بر آنها ننهد يد مصمم است كه باريآ مي كه پولس يهنگام

ن امر آن است كه او بـدنبال  يعلت ا .به آنها وابسته نخواهد بود يت مالياو در خصوص حما .افت نخواهد كرديدر
   .اتيشتر به مردم عالقه داشت تا به ماديار بيلس بسپو .خواست مي نبود بلكه خود انها را يثروت مال

 ين بـرا يره كنند بلكه والدين ذخيوالد يد فرزندان برايبا نمي .ن عمل كنديان همچون والديقرنت يخواست برا مي او
ن بـه  يوالـد  ،معمـوالً طبـق روال معمـول    .كـاربرد دارد  ين عبارت فقط در زندگيم ايدان مي گونه كههمان  .فرزندان
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از  .سـتند ين خود نيمعموالً فرزندان مراقب والد .ه كننديفرزندانشان خوراك و پوشاك ته يكنند تا برا مي كار يتسخ
   .ن به آنها خدمت كنديابد همچون والديد دوست دارد كه اجازه يگو مي ن رو پولسيا

فرزنـدان  ة نـد يآ يد براين بايلدست كه واين نيمقصود ا .ميم كه افراط نكنيد مراقب باشيه باين آياة به هنگام مطالع
ن ياو قصد داشت كـه بـه مقدسـ    .حال يازهايبلكه تنها ن ،ستينده مطرح نيآ يازهايچ وجه نيبه ه .اندوزنديثروت ب

ـ بسازند و  اي هانيآش ين كهولت ويسن يد برايدر سر نداشت كه انها با ين فكرياو اصالً چن .نباشد يقرنتس متك ا ي
   .كندن يآنها چن ينكه او برايا

ـ  مي ر پولس به قوم خدا در قرنتس را مشاهدهيناپذ يريبا از محبت سيز ينجا منظريدر ا 15 :12 او بـا كمـال    .ميكن
 .آنها يسعادت روحان يبرا يعني ،آنها بسپارد يجانها يوقفه برا يو خدمت ب يحاضر بود خود را با فداكار يخوش
ـ د مي نحال كمتر محبتياما با ا ،كرد مي ا بودند آنها را محبتان آنهيكه در م اي هكذب يايشتر از انبيار بياو بس امـا   .دي

از آنها نداشت باز هم بـه محبـت   دن يبه محبت د يدياگر او ام يحت .بر محبت او نداشت يريچ تأثين موضوع هيا
   .كرد مي يرويقتاً از خدا پين كار حقياو با ا .داد مي كردن ادامه

ـ   .بـرد  مـي  بـه كـار   ،آورند مي به زبان ينكوهش و يكه مخالفان او برارا يي ها پولس همان واژه 16 :12  نيآنـان چن
بدست آوردن آن به فكر  ياما او برا .كند نمي افتيدر يم پولس خود شخصاً از شما پوليخوب فرض كن« :گفتند مي

   ».نزد شما فرستاده تا پول را نزد او ببرند يندگانياو نما .كند مي عمل
پـولس بـه    ؟ن كار نزد شما فرسـتادم يا يرا برا يگريا شخص ديآ ،افت نكردمياً از شما پول درمياگر مستق 17 :12

   .ن اتهامات صت دارنديا ايپرسد كه آ مي انيصراحت از قرنت
ـ ا »طس التمـاس نمـودم  يبه ت«احتماالً مقصود از به  .كند مي او سوال خود را مطرح 18 :12 ـ   ي طس ين اسـت كـه از ت

ز به همـراه او فرسـتاد   يرا ن يگرياو برادر د .نفرستاد يياما پولس او را به تنها .دييايدار شما بيالتماس نمودم كه به د
ا او بر حقـوق  يآ ؟طس به قرنتس چه رخ داديدن تيبا رس .رديمورد سوء ظن قرار گ اي هپولس ذر يها زهيكه مبادا انگ

كالم  يمحتواز .ريخ ؟نمود از آنها نفع برد يسع ايآ ؟ان خواست كه او را كمك كننديا از قرنتيآ ؟ديخود اصرار ورز
توان  مي ن سوالين موضوع را در ايا .گذراند مي شت خود رايا معيق كار و كسب دنيطس از طريداست كه تين پيچن

اسـت  يك سيـ طس و هم پولس هـر دو  يهم ت ،گريد يانيبه ب »؟ميك روش رفتار ننموديك روح و يمگر به « :افتي
   .افت نكننديدر يان كمك ماليد تا از قرنتش داشتنيدر پ يكار
كـه   ييگو ،اورديآنها بهانه ب ين است كه برايبردند كه هدف او تنها ا مي ان از تمام سخنان پولس گمانيقرنت 19 :12

تـا   ،سـد يآنها بنو ينها در حضور خدا براين بود كه ايداد ا مي آنچه او واقعاً انجام ،اما برعكس .ستنديآنها حاكم او ن
كه با آن مواجه بودند اگـاه   يت نموده و از خطراتيتقو يحيات مسيخواست آنها را در ح مي او .نكه آنها بنا شونديا

   .دينكه از شهرت خود دفاع نمايشتر راغب بود كه به آنها كمك كند تا ايار بياو بس .سازد
 :13قرن  2د به ييمراجعه نما(سم ينو مي ازها رين چياة هم« :ن باشديچن »زيهمه چ«عبارت  يبهتر براة احتماالً ترجم

10(.   
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كذبـه   يايـ كـه از انب  ،ابـد يگر شاد يكديان را بايقرنت ،رود مي دار قرنتسيكه به د يپولس آرزو داشت هنگام 20 :12
   .رفته باشنديگردان شده و اقتدار رسوالن را پذ يرو

شد اگر نزاع و حسـد   مي ار محزونياو بس .ينيسنگ ابد نه بايب يخواست به هنگام مالقات با آنها شاد مي نياو همچن
   .افتي مي در آنها يجسمان يگر اشكال نزاعهايو خشمها و تعصب و د

خواست كه  نمي مسلماً او .بودند يآنها جالل و .بودند يپولس و تاج سرور و يان شادينها قرنتيگذشته از ا 21 :12
كـه كـرده بودنـد     يو زنا و فجور يكه از ناپاك ياز انان ياريبس يخواست كه برا نمي او .شرم او شوندة ينزد انها ما

   .توبه ننموده ماتم كنند
م آنها در داخل جماعت قرنتس ياست كه بپندار يمنطق ؟است يچه كسان اند هكه گناه كرد ياريمقصود پولس از بس

او به  .بودند يقيماندار حقيداشت كه آنها اتوان پن نمي اما .كرد نمي ادين رساله ين ار آنها در اينچنيبودند ؛ و اگر نه ا
 شـود  مـي  دهيد ين رفتارياش چن يكه در زندگ يو كس اند هن گناهان را مرتكب شديد كه آنها ايگو مي طور خاص

   .)10 ،9 :6قرن  1(توان وارث ملكوت خدا گردد  نمي
 او .ابدي مي انين پايزم ين زشت بر روشود و با گناها مي آغازن باب با آسمان سوم يسازد كه ا مي خاطر نشان يدارب
   .ح كه بر پولس رسول قرار گرفته استيقدرت مس –وجود دارد  ين دو راه عالجيان ايد ميگو مي
قـرار   يمانداران مـورد بررسـ  يان ايدر م ،وجود گناهة مسال ،ديكه به آنجا رس يهنگام .پولس عازم قرنتس بود 1 :13

دو سه شاهد  يبه گواه« :شد مي ان شده انجاميب 15 :19 هيكه در تثن يل الهبر طبق اص ين بررسيچن .خواهد گرفت
انجـام   يمحلـ  يساين امر توسط كليا .به پا خواهد كرد اي هد كه محكميگو نمي پولس ».هر سخن ثابت خواهد شد

  .ن امر عمل خواهد نموديك مشاور در ايو او همچون  ،خواهد شد
  

  )6 – 2 :13(لس هستند ان خود صحه گذار رسالت پويقرنت )خ
پولس در سفر دوم خود كه ثبت شده است به آنها هشدار داده بود كه با متخلفان به شدت برخـورد خواهـد    2 :13
كنند مسامحه نخواهد  مي كه گناه يد با كسانيكه باز آ يد هنگاميگو مي ش به آنهاياز پ ،ب استياالن گر چه غا .كرد
   .كرد
آنهـا او را بـه چـالش     ،قتيدر حق .نديد نمايب داده بودند كه در رسالت پولس ترديرا فر انيكذبه قرنت يايانب 3 :13
ح از ينكـه مسـ  يا يار آنها بـرا يمع .ل خدا استياص يد كه ثابت كنند او سخنگويه نمايارا يليده بودند كه دالآور در
ل يچونكه دال« :كند مي ا مطرحانهة پولس پاسخ خود را با نقل درخواست گستاخان ؟د چه بوديگو مي ق او سخنيطر
   »...دييجو مي ديگو مي ح را كه در من سخنيمس

كـه   يهنگام .آنها آشكار ساخته است يتوانا او را برا يقيح به طريكند كه مس مي يآور اديسپس او در پرانتز به آنها 
 ن رخ داد بـه چشـم  آنـا  يكـه در زنـدگ   يمـ يدر انقـالب عظ  يفيز ضـع يـ چ چيمان آوردند هـ يل ايغام انجيآنان به پ

   .خورد نمي
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نجـات دهنـده و    يكـه در زنـدگ   يان قوت و ضعفيتناقض م آور اديپولس  يبرا »قوت«و  »ضعف«ة ذكر واژ 4 :13
 .كنـد  مـي  سـت يكن از قوت خـدا ز يل ،از ضعف مصلوب گشت ،خداوند ما .است ،شود مي دهين او ديخادم يزندگ
ـ  يـ نحال خداوند قدرت خـود را از طر يااما با  ،ف هستنديروان او در خود ضعين پيهمچن  .سـازد  مـي  يق آنهـا متجل
امـت  يق يمقصـود و  ،م كـرد يسـت خـواه  يز ،شما اسـت  يبا او از قوت خدا كه به سو ،ديگو مي كه پولس يهنگام

كـه   يم خدا را در برخورد با كسانيقوت عظ ،كند مي كه آنها را مالقات يهنگامن است كه يبلكه مقصود او ا .ستين
اما او به آنها نشان خواهـد داد   ،ف و در خور سرزنش استيگفتند كه او ضع مي آنها .نشان خواهد داد اند هگناه كرد

   .است يه چقدر قويكه در اعمال تنب
د كه ثابت كند كـه  يهست يليبه دنبال دل ي كهياز آنجا« :ابدي مي ارتباط 3ة ين شكل با قسمت اول آيه بدين آيا 5 :13
 .بر رسـالت او بودنـد   يليآنها خود دل ».ا نهيتد يمان هسيد كه در ايخود را امتحان كن ...ديوگ مي ح در من سخنيمس

ـ بـا   ،ننـد ياو بب يتهايخواسـتند صـالح   مـي  اگر آنها .توسط او بود كه آنها نجات دهنده را شناختند  د بـه خودشـان  ي
   .ستندينگر مي

أس يـ ن امر به ياما ا ،مينان از نجات به خود بنگرياطم يد برايم بكار رفته كه ما باين تعليا يبه اشتباه براغالباً  5ة يآ
 يهمچنانكه زمان سپر .ديآ مي ق كالم خدا به وجودياول از طرة نان از نجات در درجياطم .ديد خواهد انجاميو ترد

 ،اهد نسبت به گنـ يجد ينفرت ،نو نسبت به تقدس يعشق –م يابي مي ات نو در خوديگر از حيد يما شواهد ،شود مي
   .اياز دن ييو جدا ،اطاعت ي،عدالت عمل ،محبت به برادران

 يلـ يخواهد در نجات خود دل مي بلكه از آنها .بر نجات آنها است يليدل يست كه خود نگرين نياما مقصود پولس ا
  . ابنديبر رسالت او ب

ـ نكـه مـردود   يا اي ،ح در آنها بوديمس يسيا عي :تنها دو احتمال وجود داشت نجـا  يكـه در ا  اي هواژ .دنـد ا كـاذب بو ي
ـ يبرند كه به هنگام آزمـا  مي به كار يف فلزاتيتوص يترجمه شده است برا »مردود«  .آمدنـد  مـي  از آب در يش تقلب

  .ش مردود شده بودندين آزمايا در اي ،بودند يقيمانداران حقيا ايان ين قرنتيهمچن
ل بـود و  يافتند كه پولس رسول خود اصي ميد دريپس با ،دان هافتيدند كه واقعاً نجات يرس مي جهين نتياگر به ا 6 :13

ك معلم كذبـه بـوده   ي يان رخ داده بود از سويقرنت يكه در زندگ يقيعم يمحال بود كه تحول و دگرگون .نه مردود
  .باشد

  

  )10 – 7 :13(ان است يپولس سعادت قرنت يآرزو )د
 د كه از خـدا مسـألت  يگو مي او .رديگ مي س را از سرقرنت يسايگنهكار كل يه اعضاياكنون پولس موضوع تنب 7 :13
 ياعضـا  يايـ د بدون وقفه در جهت انضـباط و اح ياما آنها با ،نكرده باشند يا تحمل گناه در جمع خود بديكند  مي

 .گـذارد  ياز خود به جا يتر روشنة نكه جلويا اي ،د تا خود را مقبول جلوه دهديگو نمي ن راياو ا .گنهكار كار كنند
ن كـار را  يخواهد كه آنها ا مي او .ستين نيموضوع اصالً ا .بر اقتدار او اشاره كند يلين دليخواهد كه آنها چن نمي او
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ـ  ،ن كار ار انجام دهنـد يدهد كه آنها ا مي حيو او ترج .ن استيرا كه روال درست و صادقانه هميانجام دهند ز  يحت
   .اگر چه او خود مردود به نظر برسد

طلبـد و نـه    مـي  گـران را ياو در دعاها همواره سـعادت د  .مينيب مي پولس را ياز فداكار ينجا گواهيگر در ايد يبار
در مورد  شد مي و موفق ،كرد مي رفت اقتدار خود را ثابت مي اگر پولس با چوب به قرنتس .شهرت و اعتبار خود را

 .تاوس يبر اقتدار قانون يلين دليد كه ايبگو توانست مي او .گران را به اطاعت وا دارديد يه افراد خاطيانضباط و تنب
شـد در   مـي  ن كار موجـب ياگر ا يحت ،اب او اقدام الزم را به عمل آورنديان خود در غيداد كه قرنت مي حياما او ترج

   .نداشته باشد يمطلوبة ان وجهيعتگراينزد شر
د با مد نظر قـرار  يكنند با مي د هر آنچه انانيگو مي پولس .ه احتماالً اشاره دارد به رسوالنين آير ما در ايضم 8 :13

ـ  .خودخواهانه يها زهيو نه با انگ ،خدا انجام شود يدادن تحقق راست ـ نبا يل انضـباط يدر بـاب مسـا   يحت د انتقـام  ي
ان يحيگـر مسـ  يد با مد نظر قرار دادن جالل نام خدا و سعادت ديز بايهمه چ .دخالت داده شود يشخص يها ييجو

   .انجام شود
و مالمت  يفروتن ،كند اگر ضعف مي ان ابرازيكامل خود را نسبت به قرنت يگر فداكاريد ينجا پولس باريدر ا 9 :13

 دعـا  ،كـرد  مـي  ينكـه شـاد  ين اياو در ح .پس او شادمان بود ،ت شونديتقو يل الهيشد كه انها در مسا مي او باعث
دعا نمود تا آنهـا   ،ان آنها بودنديكه در م يگنهكارانپولس با توجه به موضوع برخورد با  .كرد كه آنها كامل شوند مي

 گونـه كـه هـادج   همان  .آنها انجام شود يخدا به طور كامل در زندگة ن بود كه اراديق او ايعم يآرزو .كامل شوند
كـه بـدان گرفتـار شـده      ياختالف نظرها و شـرارت  ،ت مغشوشيكند كه آنها كامالً از وضع مي پولس دعا« :ديگو مي

   ».ا شونديافته احي ييهابودند ر
كه از نـزد آنهـا    يداد در حال مي حياو ترج .ن نامه را نوشتيت آنها ايپولس رسول با مد نظر قرار دادن كامل 10 :13
نكه حاضر بوده آنگونـه كـه خداونـد بـه او اقتـدار داده بـود       يتا ا ،نديامدها به اجرا درآين پيسد تا ايب است بنويغا

   .يخراب يآنها بوده نه برا يبنا يباز هم برا ،حاضر باشد و به خشونت با آنها برخورد كند اگر ياما حت .كند يسخت
  

   )14 – 11 :13(پولس  يبايوداع ز )ذ
ت يـ تح(او پـس از گفـتن شـاد بـاش      .رساند مي انيرا ناگهان به پا يبه ظاهر طوفانة ن رسالياكنون پولس ا 11 :13

كـه در   يفعلـ  .د كامل باشنديآنها با ،ابتدا .كند مي چهار خواهش را مطرح ،)است "د يشاد باش« يكه به معنا يوناني
 يتواند حـاو  مي به كار رفته و يريگير تور ماهيتعم يبرا 21 :4 ياست كه در مت اي هنجا بكار رفته است همان واژيا

   .باشد »تيقهاياصالح كردن طر«مفهوم 
به آنهـا   يجد يپولس رسول هشدار »ديب شويترغ« ،»ديشو قيتشو« :ن ترجمه كرديتوان چن مي را »ديريپذ يتسل«

   .رفته و به آنها عمل كننديخوب پذة ين هشدارها را با روحيد كه ايگو مي نجا او به آنهايدر ا .داده بود
د يبا .ح را داشته باشندين بود كه فكر مسيشوند ا يك رأيتوانستند  مي انيكه قرنت يمصلماً تنها راه .ديباش يرأ يكي

   .و تمام افكار و منطق خود را به او بسپارند ،شنديانديب ،ديشياند مي آنگونه كه او
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هـر جـا كـه     .بـوده اسـت   يمناقشات و مشاجراتان آنها يكامالً مبرهن است كه م 20 :12از  .ديست كنيز يبا سالمت
ه نموده و يبتدا متخلفان را تنبن رو پولس به آنها گفت اياز ا .ديآ مي ديپد ين مشاجراتيشود چن مي وارد ييعتگرايشر

   .ان مصالحه كننديحير مسيبا سا يسپس در سالمت
ك معنا خداوند همـواره بـا قـوم خـود     يبه  ،مسلماً .با آنها خواهد بود يمحبت و سالمت يخدا ،ن كنندياگر آنها چن

ك يخاص به آنها نزد يشكلند خداوند خود را به ين امور اطاعت نماياگر تنها در ا ،ن بدان مفهوم استياما ا .است
   .خواهد كرد

ـ نام »مقدسـانه ة بوس«ن عمل يا .ان روزگار پولس بوديحيات در مسيات و تحيمقدسانه از خصوصة بوس 12 :13 ده ي
ان يحيهنـوز هـم مسـ    .بلكه خالصانه و صـادقانه  ،ستين يو ظاهر ياز محبت ساختگ ينكه نماديا يعني ،شده است

 يبر همجـنس بـاز   ينشانة دن مردان به منزلياز كشورها بوس ينحال در برخيبا ا .كنند مي نياز كشورها چن ياريبس
  : ديگو ميهادج  .دست دادن بهتر است ين موارديدر چن .است

د محبت متقابل خود را به همـان  يان بايحيداست كه مسين حكم پياز روح ا ،ستين يشگيك حكم همين يا«
   ».ابراز كنند ،پسندد مي كنند يم يكه در آن زندگ يكه جامعه و روزگار يشكل

و  ،بـود  انـد  هآنهـا بـدان داخـل شـد     يادآور و سعت مشـاركت يان يقرنت يع مقدسان برايات از طرف جميتح 13 :13
   .شرفت آنها و اطاعت از خداوند هستنديدن پيساها منتظر ديگر كليد كه ديگو مي ن به آنهايهمچن

   .ميش رو داريرد پيگ مي ث را رد بريتثلت يد را كه سه شخصيد جدعه ين دعاهايباترياز ز يكينجا يدر ا 14 :13
   :رديگ ميجه ين نتيچن )Lenski( يلنسك

 يش بـه خاموشـ  يد صـدا يق عهد جديعم ين دعايان دراز كرده با ايقرنت يكه دستان خود را به سو يدر حال
  .ما است يشه بر دلهاياو هم ياما دعا .ديگرا مي
  


