ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾم؟
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ﭘﯾش ﮔﻔﺗﺎر
ﺑرای درک درﺳت ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻻزﻣﺳت ﺑرﺧﯽ اﺻول ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻠم ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻌﺑﯾر را داﻧﺳت و ﺑﮑﺎر ﺑﺳت.
در اﯾن ﺳری دروس ﺑﮫ ﺷرح اﯾن اﺻول ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.
ﺑرﺧﯽ را ﻧظر ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای درک ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﺎﻓﯽ اﺳت آن را ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗراﺋت ﮐرد و از وارد ﺷدن
ﺑﮫ ﺑﺣث ﭘﯾراﻣون ﻣﺳﺎﯾل ﺟزﯾﯽ ﭘرھﯾز ﻧﻣود .اﯾن ﻧظر ﺗﺎ ﺣدودی ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﻗﺎﺑل درک و ﻧﺑﺎﯾد در آن
ﺑدﻧﺑﺎل ﻣطﺎﻟب رﻣزی و ﭘﯾﭼﯾده ﺑﮕردﯾم.
اﻣﺎ در ﻣطﺎﻟﻌﮫ و درک ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس دو ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓت ،ﯾﮑﯽ ﻣﺎھﯾت ﺧواﻧﻧده اﺳت و دﯾﮕری
ﻣﺎھﯾت ﮐﻼم.

ﻣﺎھﯾت ﺧواﻧﻧده
ھر ﺧواﻧﻧدۀ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در ﺿﻣن ﻣﻔﺳر ﮐﻼم ﻧﯾز ھﺳت .ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در ذھن ھر ﺧواﻧﻧده
ای ﻣﻔﺎھﯾم ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل روﻣﯾﺎن  ١۴ : ١٣ﻣﯽ ﮔوﯾد " :ﺑرای ﺷﮭوات ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺗدارک ﻧﺑﯾﻧﯾد " .ﺧواﻧﻧده ﭼﮫ
ﻣﻔﮭوﻣﯽ از " ﺟﺳم " اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﺑدن ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺎھﯾت ﮔﻧﺎه آﻟود اﻧﺳﺎن؟
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺑﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﻣروز ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﺳﺗﻧﺑﺎط واﺣدی از ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
ﻧدارﻧد.

ﻣﺎھﯾت ﮐﻼم
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﭘس ھم اﻟﮭﯽ اﺳت ھم
اﻧﺳﺎﻧﯽ .اﯾن ﻣﺎھﯾت دو ﮔﺎﻧﮥ ﮐﻼم ﺧدا اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای درک آن از ﻋﻠم ﺗﻔﺳﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.
ﺑرﺧﯽ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺻرﻓﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑرای ﻣردم ﻗدﯾم ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﻟذا ﺑﺎ
ﺧواﻧدن آن از ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﻣردم در آن زﻣﺎﻧﮭﺎ درﺑﺎرۀ ﺧدا ﭼﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾدﻧد؟
ﮔروه دوم ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺻرﻓﺎ ً اﻟﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ھرﭼﮫ در آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑدون ﮐم و ﮐﺎﺳت
اﺟرا ﮐرد .آﻧﮭﺎ از اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻏﺎﻓﻠﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس از اﺣﮑﺎم ﺧدا ﺗﺷﮑﯾل ﻧﺷده و ﺑرای ﺗﻔﺳﯾر و ﮐﺎرﺑرد آن ﺑﺎﯾد ﺳﺑﮏ و
ﻣﺎھﯾت ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را داﻧﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﮔروه ﺧودﺷﺎن ﺗﻣﺎم دﺳﺗورات ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑطور ﻣﻧﺳﺟم و ﯾﮏ دﺳت
اﺟرا ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺛﻧﯾﮫ  ۵ : ٢٢را ﻻزم اﻻﺟرا ﺑداﻧﻧد وﻟﯽ در ھﻣﺎن ﻣﺗن آﯾﮥ  ١٢را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﻧد!
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در اﯾن دروس ھرﮔﺎه ﺑﮫ » ﺗﻔﺳﯾر « اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﻧظور  exegesisھﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ در اﺻل ﮐﻠﻣﺎت
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻧظوری ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﮑرﻣﺎن را ﻋﺎدت دھﯾم ﮐﮫ ﺑطور ﺗﻔﺳﯾری ﻓﮑر ﮐﻧﯾم .ﯾﻌﻧﯽ از ﺧود ﺳﺋوال
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻧوﯾﺳﻧده در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﮐﺗﺎب ﭼﮫ ﺑوده اﺳت؟ در ﺿﻣن ﺑﺎﯾد ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ از ﺧود ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺳﺎزﯾم .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد در ﻣرﻗس  ٢۵ : ١٠ﻣﻧظور ﻣﺳﯾﺢ » طﻧﺎب « ﻧﺑوده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ » ﺷﺗر « ﺑوده اﺳت ،و ﺑرای اﺛﺑﺎت اﯾن
ﻣوﺿوع از ﺧود اﺳﺗدﻻﻻﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺳﻧدﯾت ﻧدارد .ﻣﻧظور ﻣﺳﯾﺢ از اﯾن ﮔﻔﺗﺎر دﻗﯾﻘﺎ ً ﻧﺷﺎن دادن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن
ﺑودن ﻧﺟﺎت ﯾﮏ ﺛروﺗﻣﻧد اﺳت .ﻧﺟﺎت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻟش ﺗوﮐل داردﻣﻌﺟزۀ ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽ ﺧواھد!

ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾم؟
ﮐﻠﯾد ﺗﻔﺳﯾر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺿﻣون و ﻣﺣﺗوای ﻣﺗﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﺑﻔﮭﻣﯾم.

ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺑﺎﯾد اوﺿﺎع اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ زﻣﺎن ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣﺧﺎطﺑش را داﻧﺳت .ﻗﺎﻣوس ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس و ﺳﺎﯾر
ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﻣﮏ ﺑزرﮔﯽ در اﯾن ﻣورد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻣﺿﻣون ادﺑﯽ
ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺧواﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻣﺿﻣون ادﺑﯽ ﻣﺗﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺑداﻧد .ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯾﺳت .ﺧواﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﭘﯾوﻧد ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﯾن ﮐﻠﻣﺎت و آﯾﺎت را ﺑﯾﺎﺑد .ﺑﺎﯾد از ﺧود ﺑﭘرﺳد » ﻣﻘﺻود ﭼﯾﺳت؟ « .ﺑﺎﯾد ﺳﺑﮏ
ﻧﮕﺎرش را ﺗﺷﺧﯾص دھد .واﺣدھﺎی ﻓﮑری را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .آﯾﺎ واﺣد ﻓﮑری ﯾﮏ آﯾﮫ اﺳت ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔراف ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎب؟
از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﺧواﻧﻧده ﺑﺎﯾد راﺑطﮥ دﺳﺗور زﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻣﻼت را ﭘﯾدا ﮐﻧد و اﮔر ﻣﻘدور ﺑﺎﺷد ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺳﺧﮥ اﺻﻠﯽ
را در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺦ ﺑﺎ ھم اﺧﺗﻼف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﯾﺎﺑد.
در اﯾن ﺳری دروس ﮐوﺷش ﺧواھﯾم ﮐرد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ادﺑﯽ ھر ﺳﺑﮑﯽ از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را
ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم.

3

ﻗدم دوم :ﺗﻌﺑﯾر ﮐﻼم

) ( Hermeneutics

ﻣﻧظور از ﺗﻌﺑﯾر ﮐﻼم در اﯾن دروس درک ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﺳت در ﭼﮭﺎر ﭼوب اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ﺧواﻧﻧده .اﺷﺗﺑﺎه
ﺑرﺧﯽ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﮐﻼم را ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد ،ﻓوری ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر و وﻓﻖ دادن ﮐﻼم
ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ اﻣروزی ﻣﯽ ﭘردازﻧد .در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ھر ﮐس ھرﭼﮫ دﻟش ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺑﺎ ﺳﻣﺎﺟت اﺻرار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ
اش ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﯽ ﮔوﯾد.
» ﻣورﻣوﻧﮭﺎ « از  ١ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ٢٩ : ١۵ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﻣردﮔﺎن ھم ﺗﻌﻣﯾد ﮔرﻓت .ﮔروھﯽ از
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣرﻗس  ٨ : ١۶ﻣﺎر ﺑرﻣﯽ دارﻧد .ﻋده ای دﯾﮕر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ  ٣ﯾوﺣﻧﺎ  ٢ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ از
ﻧظر ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑدن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﻣوﻓﻖ و ﮐﺎﻣﯾﺎب ﺑﺎﺷد .در ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ در ﺗﻌﺑﯾر اﺳت ،زﯾرا ﺗﻌﺑﯾر ﺑر ﺗﻔﺳﯾر
اﺻﻠﯽ ﺑﻧﺎ ﻧﺷده ،و ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﺷده ﮐﮫ در آن ﻧﯾﺳت .ﺑﺎﯾد اﯾن را ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺧﺎطر ﺳﭘرد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ
ﻏﯾر از آﻧﭼﮫ در اﺻل در ﻣﺗن ﺑوده از آن اﺳﺗﺧراج و اﺳﺗﻧﺗﺎج ﮐرد.
اﻣﯾدوارم ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺳری درﺳﮭﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺧواﻧﻧده را در درک ﻣﺗون ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﯾﺎری دھد .اﯾن
ﻣطﺎﻟب دﺳﺗورات اﮐﯾد و ﻗواﻋد ﻣﺻون از ﺧطﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده را در ﻣﺳﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻌﺑﯾر راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد.

رﺳﺎﻻت ــ ﺑطور ﻣﺿﻣوﻧﯽ ﻓﮑر ﮐردن
ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﮐردن رﺳﺎﻻت ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺗب ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس آﺳﺎﻧﺗر اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ
ﺗﺎﻣل ﺧﻼف اﯾن اﻣر ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن ﻣﯽ اﻓﮑﻧﯾم .در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم :ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ
ﺗوان ﻧظرات ﺷﺧﺻﯽ ﭘوﻟس را ھﻣﭼون ﮐﻼم ﺧدا ﭘذﯾرﻓت ) ( ٢۵ : ٧؟ اﺧراج ﺑرادر در ﺑﺎب ﭘﻧﺟم را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﮐﻠﯾﺳﺎی اﻣروز وﻓﻖ داد؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرﺧﯽ اﯾﻣﺎﻧداران دﺳﺗور ﺻرﯾﺢ ﭘوﺷﺎﻧدن ﺳرﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ ﺑﮭﻧﮕﺎم دﻋﺎ را ﮐﮫ در  ٢ : ١١ــ ١۶
آﻣده ﻧﺎدﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؟ در اﯾن ﺑﺧش ،رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن را ﺑﻌﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل آن ،اﺻول ﺗﻔﺳﯾر
را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم.

ﻣﺎھﯾت رﺳﺎﻟﮫ
ﻗﺑل از ﺑررﺳﯽ اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن ﺑﻌﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ،ذﮐر ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮥ ﮐﻠﯽ در ﻣورد ﮐﺗب ﻋﮭد ﺟدﯾد ) ﺑﻐﯾر از ﭼﮭﺎر اﻧﺟﯾل،
اﻋﻣﺎل و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ( ﺿروری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
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ﻧﺧﺳت ،ﻣﺎھﯾت رﺳﺎﻻت ﻋﮭد ﺟدﯾد ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت؛ ﺑرﺧﯽ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر رﺳﺎﻻت
ﻋﻣوﻣﯽ .ﺑرﺧﯽ ﻋﻠﻣﺎی ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻻت ﭘوﻟس و ﻧﯾز رﺳﺎﻟﮥ دو و ﺳوم ﯾوﺣﻧﺎ را ﺑﺎﯾد » ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی واﻗﻌﯽ «
ﻣﺣﺳوب ﮐرد و دوم ﭘطرس و اول ﯾوﺣﻧﺎ را رﺳﺎﻟﮫ.
در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﻗدﯾم ،ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻓرم ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺗﻧد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣروزی از ﺷﮑل ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردارﻧد (
ﺗﺎرﯾﺦ روز ،ﺳﻼم و اﺣواﻟﭘرﺳﯽ ،ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ،ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑﺎ درود ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن و آﺷﻧﺎﯾﺎن ،اﻣﺿﺎ ( .ھزاران ﻧﺎﻣﮫ از آن زﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧده
اﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ) ﻧﺎﻣﮥ ﺷورای اورﺷﻠﯾم در اﻋﻣﺎل  ٢٣ : ١۵ــ  ( ٢٩ﺷﺑﺎھت دارﻧد و از ﻓرم زﯾر
ﺑرﺧوردارﻧد:
١ــ ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧده ) ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﭘوﻟس (
٢ــ ﻧﺎم ﻣﺧﺎطب ) ب.م ،ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧدا ﮐﮫ در ﻗرﻧﺗس اﺳت(
٣ــ ﺳﻼم و درود ) ب.م ،.ﻓﯾض و ﺳﻼﻣﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﭘدر ﻣﺎ ﺧدا ( ...
۴ــ دﻋﺎی ﺧﯾر ﯾﺎ ﺷﮑرﮔزاری ) ب.م ،.ﺧدای ﺧود را ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺷﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾم درﺑﺎرۀ ﺷﻣﺎ ( ...
۵ــ ﻣﺗن اﺻﻠﯽ
۶ــ درود و ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ) ب.م ،.ﻓﯾض ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎد (
ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻣﺗﻐﯾر در اﯾن ﻓرم ﺷﻣﺎرۀ  ۴اﺳت ،ﮐﮫ در اﻏﻠب ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﺻورت دﻋﺎی ﺧﯾر ) ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﺎﻧﻧد
 ٣ﯾوﺣﻧﺎ  ( ٢دﯾده ﻣﯾﺷود ،و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﺻﻼ ً وﺟود ﻧدارد ) ﻣﺎﻧﻧد رﺳﺎﻟﮥ ﻏﻼطﯾﺎن ،اول ﺗﯾﻣوﺗﺎﺋوس و ﺗﯾطس ( ،ھرﭼﻧد ﮔﺎھﮕﺎھﯽ
دﻋﺎ و ﺷﮑرﮔزاری در رﺳﺎﻻت ﭘوﻟس دﯾده ﻣﯾﺷود.
ﺑﺎﯾد ﺗذﮐر داد ﮐﮫ آن دﺳﺗﮫ از رﺳﺎﻻت ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮐﮫ ﻋﻧﺎﺻر  ١ــ  ٣و ﯾﺎ  ۶را دارا ﻧﯾﺳﺗﻧد ،آﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ھرﭼﻧد ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺷﮑل ﻧﺎﻣﮫ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﮐﮫ از ﺳﮫ ﻗﺳﻣت ﺟزوه و ﯾﮏ
ﻗﺳﻣت ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده در واﻗﻊ ﺑرای ﮔروه ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ) ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ  ٣٢ : ١٠ــ  ٣۴و  ١ : ١٣ــ  .( ٢۵اﻣﺎ
ﺑﺎﺑﮭﺎی ا ــ  ١٠ﺷﺑﺎھت ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺣث ﻣﻔﺻﻠﯽ اﺳت در ﺑﺎب اﻟوﯾت ﺗﺎم ﻣﺳﯾﺢ ﺗوام ﺑﺎ ﻧﺻﯾﺣت و ﺗرﻏﯾب
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺑر ﺣﻔظ اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن ) ١ : ٢ــ  ٧ : ٣ ،۴ــ  ١١ : ۵ ،١٩ــ  ١٩ ،٢٠ : ۶ــ  .( ٢۵در واﻗﻊ ﺧود ﻧوﯾﺳﻧده آن را » ﮐﻼم
ﻧﺻﯾﺣت آﻣﯾز « )  ( ٢٢ : ١٣ﻣﯽ ﺧواﻧد.
اول ﯾوﺣﻧﺎ ھﯾﭻ ﮐدام از ﻋﻧﺎﺻر اﺻﻠﯽ را دارا ﻧﯾﺳت ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺑرای ﮔروه ﺧﺎﺻﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده.
ﯾﻌﻘوب و دوم ﭘطرس از ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻻت دﯾﮕر ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم » رﺳﺎﻟﮫ « ﻧزدﯾﮑﺗرﻧد ،ھرﭼﻧد ﻋﻧﺎﺻر  ٢و ۶
را دارا ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ــ ﺑﺎ وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻓرم رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد وﺟود دارد ،ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﭼﯾز ﻣﺷﺗرﮐﻧد و آن اﯾﻧﮑﮫ
ﺳﺑب ﻧﮕﺎرش ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣورد ﺧﺎص ﺑوده و ﺑرای ﻣورد ﺧﺎﺻﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد و ﻧﯾز ھﻣﮕﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرن اول ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد.
5

ــ رﺳﺎﻻت ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﯾﮑطرﻓﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.
ــ رﺳﺎﻻت در درﺟﮥ اول اﺻول اﻋﺗﻘﺎد ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص ﯾﮏ ﻣورد ﺧﺎص .آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧدھﻧدۀ
ﺗﻣﺎم ﻋﻘﺎﯾد ﻣذھﺑﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از آن.

ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ــ ﺑرای درک ھر رﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﺎﯾد اوﺿﺎع ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ را ﺑررﺳﯽ ﮐرد.
ــ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻣوس ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اطﻼﻋﺎت زﯾر در ﻣورد ﺷﮭر ﻗرﻧﺗس ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد :ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻧوﺳﺎز ﺑود ،وﻗﺗﯽ
ﭘوﻟس ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﯾد ﺗﻧﮭﺎ  ٩۴ﺳﺎل از ﺑﻧﺎی آن ﻣﯽ ﮔذﺷت .وﻟﯽ ﺑدﻟﯾل ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎص آن ،ﺷﮭری ﺗﺟﺎری ﺑود و ﺑطور ﭼﺷﻣﮕﯾر
رﺷد ﻣﯾﮑرد .ﺷﮭری ﺑزرگ ،ﺛروﺗﻣﻧد ،ھﻧرﭘرور ،ﻣذھﺑﯽ ) دﺳت ﮐم  ٢۶ﻣﻌﺑد در آن ﺑود ( و دارای ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﻋﺷرت دوﺳت
ﺑود.
ــ ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻟﮫ را در ﯾﮏ ﻧﺷﺳت ﺑﺧواﻧﯾد.
ــ ﺑرای ﺑﺎر دوم و ﺳوم ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد.
ــ در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌدی ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل ﻧﮑﺎت زﯾر ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد:
١ــ ﻣﺧﺎطب ﻧﺎﻣﮫ ﭼﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ دارد؟
٢ــ ﭘوﻟس ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ روﯾﮫ ای دارد؟
٣ــ درﺑﺎرۀ ﻣورد ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در رﺳﺎﻟﮫ ﺑﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد ﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺳب ﮐرد؟
۴ــ ﺗﻘﺳﯾﻣﺑﻧدی طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ رﺳﺎﻟﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳواﻻت ﻣﯽ ﺗوان ﻧﮑﺎت زﯾر را در ﻣورد اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن ﺑدﺳت آورد:
١ــ اﯾﻣﺎﻧداران ﻗرﻧﺗس اﮐﺛرا ً از اﻣﺗﮭﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻣت )  ١٨ : ١ــ  ۵ : ٢ﺑﮫ طﻧز ۵ : ۶
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ( ﻣﻐرور و ﻣﺗﮑﺑرﻧد )  ٢ : ۵ ،١٨ : ۴و  ( ۶ﺑﺣدی ﮐﮫ از ﺧود ﭘوﻟس ﻧﯾز اﯾراد ﻣﯽ ﮔﯾرن )  ١ : ۴ــ ۵؛  ١ : ٩ــ ١٨
( ،ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣﺷﮑﻼت داﺧﻠﯽ زﯾﺎدی دارﻧد.
٢ــ رﺳﺎﻟﮫ در ﭼﮫ ﻣوردی اﺳت؟  ١٠ : ١ــ  ١٢ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﭘوﻟس از ﺧﺎﻧﮥ » ﺧﻠوﺋﯽ « اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺳب
ﮐرده؛  ١ : ۵ﻧﯾز اﺷﺎرۀ دﯾﮕری اﺳت ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت او .و ﻧﯾز ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ  ١٧ : ١۶ .١٢ : ١۶ ،١ : ١٢ ،١ : ٨ ،٢۵ : ٧ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﭘوﻟس ﺑﺎ اﺷﺧﺎﺻﯽ از اﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده.
۴ــ ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺗوان در ﻣورد  ۶ﺑﺎب اول ﺗﻘﺳﯾﻣﺑﻧدی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی زﯾر را در ﻧظر ﮔرﻓت:
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ﻣﺳﺎﻟﮥ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی در ﮐﻠﯾﺳﺎ )  ١٠ :١ــ ( ٢١ : ۴
ﻣﺳﺎﻟﮥ ﻣرد زاﻧﯽ )  ١ : ۶ــ ( ١١
ﻣﺳﺎﻟﮥ دادﺧواھﯽ )  ١ : ۶ــ ( ١١
ﻣﺳﺎﻟﮥ زﻧﺎ )  ١٢ : ۶ــ ( ٢٠
ﺑﺎﺑﮭﺎی  ٧ــ  ١۶را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﯾﺎری ﮔرﻓﺗن از » اﻣﺎ درﺑﺎرۀ « ...ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد .ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻓرﻣول
ﺷروع ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از  ٢ : ١١ــ  ١٧ : ١١ ،١۶ــ  ٣۴و  ١ : ١۵ــ .۵٨
 ١ : ٧ــ ٢۴
 ٢۵ : ٧ــ ۴٠
 ٨ــ  ١ــ ١ : ١١
 ٢ : ١١ــ ١۶
 ١٧ : ١١ــ ٣۴
 ١٢ــ ١۴
 ١ : ١۵ــ ۵٨
 ١ : ١۶ــ ١١
١٢ : ١۶
 ١٣ : ١۶ــ ١۴

ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ١ــ ۴
 (١اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ١ــ  ۴را ﺑﺧواﻧﯾد ،ﺣداﻗل دوﺑﺎر ) ﺑﮭﺗر اﺳت از دو ﺗرﺟﻣﮥ ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺧواﻧﯾد (.
 (٢ھرﭼﮫ درﺑﺎرۀ ﻣﺧﺎطب ﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺳﺎﺋل ﻣطرح ﺷده ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ﻣﯽ رﺳد ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد.
 (٣ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ﮐﻠﯾدی و ﻋﺑﺎرات ﺗﮑراری ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﻠﻣﺎت و ﻋﺑﺎرات ﺑﺎﯾد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﭘوﻟس
ﺑﺎﺷد.
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ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ۴را ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﯾم ﭼون ﻣﺷﮑﻠﺗرﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﯾن رﺳﺎﻻت اﺳت .ھرﭼﻧد
ﭘوﻟس ﻧﺎﻣﮫ اش را ﺑﺎ ﻣطرح ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺳﺎﻟﮥ ﻗرﻧﺗﯾﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد ) ا  ١٠ :ــ  ( ١٢اﻣﺎ اﺑﺗدای ﭘﺎﺳﺧش )  ١٨ : ١ــ  ( ۴ : ٣ﺑﮫ
ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮥ ﻣذﮐور ﺑﺎﺷد .ﻟذا ﻣوﺿوع ﻣﮭم در اﯾﻧﺟﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺑﺣﺛﯽ ﮐﮫ ﭘوﻟس
ﭘﯾش ﮐﺷﯾده ﺑﺎھم ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود.
١ــ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﺧﺗﻼف ﻣوﺟود درﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﮫ دﻟﯾل طرﻓداری از رھﺑران اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻗرﻧﺗﯾﺎن ﺑﺎ
ﭘوﻟس )  ١ : ۴ــ  ١٨ ،۵ــ ( ٢١
٢ــ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾدی ﮐﮫ ﭘوﻟس ﺑر » ﺣﮑﻣت «ﻣﯽ ﮐﻧد ) ﺑﺎب  ١ــ  ( ٣ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮥ ﻗرﻧﺗﯾﺎن ﺑﺎ » ﺣﮑﻣت
« ﻧﯾز ﻣرﺑوط اﺳت .اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳوال در ورای ﻣﺗن رﺳﺎﻟﮫ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧظر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺎﺷد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ » ﺣﮑﻣت « واژه
ای ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻓﻧﯽ اﺳت و ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﺑراﺑر ﺑﺎ » ﻓﻠﺳﻔﮫ « ﮔرﻓت ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﺑﺣث ﻗرﻧﺗﯾﺎن ﺑر ﺳر اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺑﻌﻧوان »
ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ « ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐردﻧد و رھﺑران ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد.
از ﭘﺎﺳﺦ ﭘوﻟس ﻣﯾﺗوان ﺳﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت:
) (١ﺑر اﺳﺎس  ۵ : ٣ــ  ٢٣ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣوﺿوع رھﺑری در ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﻧﻔﮭﻣﯾده ﺑودﻧد (٢) .ﺑر اﺳﺎس : ١
 ٨ــ  ۴ : ٣ﻣﺎھﯾت اﻧﺟﯾل را ﻧﯾز ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد (٣) .ﺑر اﺳﺎس  ١ : ۴ــ  ٢١ﻗﺿﺎوت اﺷﺗﺑﺎه در ﻣورد ﭘوﻟس داﺷﺗﻧد و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت آﻧرا
اﺻﻼح ﻣﯾﮑردﻧد.

ﻣﺿﻣون ادﺑﯽ
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺣث  ١ : ١ــ  ٢١ : ۴را ﺑﮫ ﺑﻧدھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد و ﺑرای ھر ﺑﻧد ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﺟﻣﻠﮫ ﻧوﺷت .ﺑرای اﯾن
ﻣﻧظور از ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد در ھر ﺑﻧدی ﻣﻧظور ﭼﮫ ھﺳت؟ و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧظور ھر ﺑﻧد را ﺑﻔﮭﻣﯾد ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ھر ﻣﺣﺗوای ھر ﺑﻧد
ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﭼﯾﺳت و ﭼرا ﭘوﻟس اﯾﻧرا در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﮕوﯾد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﭘﺎراﮔراف  ۵ : ٣ــ  ١۶را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﺣث ﭘوﻟس ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﯾﮏ » ﺣﮑﻣت ﺟدﯾدی « ﻧﯾﺳت ﭼون ھرﭼﮫ ﺧدا در ﺣﻖ آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم داده دور از ﺣﮑﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .ﺧدا اﻟﺑﺗﮫ ﺣﮑﻣت
دارد اﻣﺎ ﺣﮑﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘوﻟس ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺧدا ﺑوﺳﯾﻠﮥ روح ﺧود ﺣﮑﻣت ﺧود را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده
اﺳت ﻟذا ﺑﺎﯾد ﻣﺛل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭼﻧﯾن ﺣﮑﻣﺗﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻋﻣل ﻧﮑﻧﻧد )  ١ : ٣ــ  .( ۴دﻋوای آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد
ﻣردم ﻋﺎدی ﺻرف ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺧش ﺑﻌدی ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺑﺣث راﺑطﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﻣﺣﺗوای  ۵ : ٣ــ  ٩اﯾن اﺳت ﮐﮫ رھﺑران ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﻣﮕﯽ
ﺧدﻣﺗﮕزار ھﺳﺗﻧد ،ﻧﮫ ارﺑﺎب .ﭘوﻟس و آﭘﻠس ھرﭼﻧد وظﺎﯾف ﮔوﻧﺎﮔون دارﻧد اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد و » ﻣزد « ﺧود را
ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .ھﻣﮫ ﭼﯾز و ھﻣﮫ ﮐس ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ــ ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﺧدﻣﺗﮕزاران ،رﺷد اﯾﻣﺎﻧداران.
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ﺣﺎل  ١٠ : ٣ــ  ١۵را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .از آﯾﮫ  ٩ﭘوﻟس از اﺳﺗﻌﺎرۀ ﻋﻣﺎرت ﺑﺟﺎی ﺣﺎل  ١٠ : ٣ــ  ١۵را در
ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .از آﯾﮥ  ٩ﭘوﻟس از اﺳﺗﻌﺎرۀ ﻋﻣﺎرت ﺑﺟﺎی زراﻋت ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ً ﺑرده ﺑود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋﻧﺎﺻر ھر دو اﺳﺗﻌﺎره ﯾﮑﯽ
ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮥ ھرﯾﮏ از ﭘﺎراﮔراﻓﮭﺎ ﻓرق ﻣﯾﮑﻧد .ﻧﮑﺗﮥ ﭘﺎراﮔراف دوم را در آﯾﮥ  ١٠ﻣﯾﺗوان ﯾﺎﻓت » :ھرﮐس ﺑﺎﺧﺑر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣﺎرت ﻣﯾﮑﻧد « .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮭﯾﭻ وﺟﮫ ﻣﻧظور اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھر اﯾﻣﺎﻧداری ﺑﺎﯾد ﻣواظب ﺑﺎﺷد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اش را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻧﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺿوع ادارۀ ﮐﻠﯾﺳﺎﺳت .ﭘوﻟس ﮐﻣﯽ ﻣوﺿوع را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ رھﺑران ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺷدار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑﻣت
اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺧﻧﺎن ﺑﻠﯾﻎ ﮐﻠﯾﺳﺎ را ادراه ﻧﮑﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺛﻣری ﻧﺧواھد داﺷت.
آﯾﺎت ﺑﻌدی )  ١۶و  ( ١٧ﻧﯾز اﻏﻠب ﻏﻠط ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ ﭘوﻟس درﺑﺎرۀ ﺑدن اﯾﻣﺎﻧداران ﺳﺧن ﻧﻣﯽ
ﮔوﯾد ،ھرﭼﻧد در  ١٩ : ۶اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣورد ﺟﻣﻊ اﯾﻣﺎﻧداران ﺑﻌﻧوان ھﯾﮑل ﺧدا )  ٢ﻗرن ١۶ : ۶؛ اﻓس ١٩ : ٢
ــ .( ٢٢
ﭘوﻟس ﻣﯾﮕوﯾد اﯾﻣﺎﻧداران ﻗرﻧﺗس ﻣﻌﺑد ﺧﺎص ﺧدا ھﺳﺗﻧد در ﺑﯾن آن ھﻣﮫ ﻣﻌﺑدی ﮐﮫ در ﺷﮭر ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ
ﺧود ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺑد واﻗﻌﯽ ﺧدا ھﺳﺗﻧد .اﺧﺗﻼف و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﻣﻌﺑد ﻧﺎﺑود ﺷود .ھرﮐﮫ
ﻣﻌﺑد ﺧدا را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد ﺧود از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت.
ﭘوﻟس ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻗرﻧﺗﯾﺎن ﻧﮫ اﻧﺟﯾل را ﺧوب درک ﮐرده اﻧد ﻧﮫ ﻣوﺿوع رھﺑری ﻣﺳﯾﺣﯽ
را ،در  ١٨ : ٣ــ  ٢٣ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺑﺣث ﺧود را ارﺋﮫ ﻣﯾدھﯾد » ﭘس ھﯾﭼﮕس در اﻧﺳﺎن ﻓﺧر ﻧﮑﻧد! «
در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺗوﺟﮫ ﺗﺎن را ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد (١) :ﺗﻔﺳﯾر در ﺧود ﻣﺗن اﺳت و ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾم (٢) ،ھﯾﭻ ﺑﺣﺛﯽ در ﻣﺗن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﻣوﺿوع ﺑﺎﺷد ،و ) (٣ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭوم ﺧوﺑﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد.

ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر
ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن  ٢٧ : ١ــ  ١٣ : ٢را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺧوﻧﯾد » .ﻣوﻗﻌﯾت « اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘوﻟس از زﻧدان ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳد )  ١٣ : ١و  ( ١٧و ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻓﯾﻠﯾﭘﯽ ھدﯾﮫ ای ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎﯾش ﺑﮫ ﻧﺎم اﭘﻔرودﺗس ﻣس ﻓرﯾﺗد )  ١۴ : ۴ــ  .( ١٨اﯾن
ﺷﺧص ظﺎھرا ً ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﮐﻠﯾﺳﺎ اﯾن را ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻏﻣﮕﯾن ﻣﯽ ﮔردد )  ٢۵ : ٢ــ ( ٣٠؛ وﻟﯽ ﺧدا او را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻧﻣﯾرد و اﮐﻧون ﭘوﻟس او را ھﻣراه اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑر ﻣﯾﮕرداﻧد )  ٢۵ : ٢ــ  ( ٣٠ﺗﺎ از ﺣﺎل ﺧود آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﺧﺑر ﺳﺎزد )  ١٢ : ١ــ
 ،( ٢۶ﺑرای ھدﯾﮫ ﺷﺎن ﺗﺷﮑر ﮐﻧد )  ١۴ ،١٠ : ۴ــ  ( ١٩و ﻧﺻﺎﯾﺣﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮑﻧد )  ٢٧ : ١ــ ١٧ : ٢؛  ٢ : ۴ــ  ٣و  ١ : ٣ــ
.( ١ : ۴
ﭘﺎراﮔراف اول )  ٢٧ : ١ــ  ( ٣٠ﺑﺎ ﻧﺻﯾﺣت ﺷروع ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺻﯾﺣت ﺑﮫ ﺣﻔظ اﺗﺣﺎد ١ : ٢ .ــ  ۴ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ
ﻧﺻﯾﺣت ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ او واژۀ » ﻧﺻﯾﺣت « را ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮥ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد اﺗﺣﺎد
ﻓروﺗﻧﯽ ﻻزم اﺳت.

9

ﺣﺎل ﻧﮑﺗﮥ ﻣﮭم  ۵ : ٢ــ  ١١ﭼﯾﺳت؟  ١٢ : ٢ــ  ١٣ﭼطور؟ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺑﺣث ﭘوﻟس اﺳت .ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﻣﺗن را در ﭼﺎرﭼوب ﭘﺎراﮔراﻓﮭﺎ و ﺑﺎ طرح ﺳواﻻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﺿﻣوﻧﯽ درﺳت ﺑررﺳﯽ ﮐرد .اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ آﯾﺎت و ﻣﺗوﻧﯽ ﻧﯾز
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل داﺷﺗن ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮔﻧﮓ ﺑراﺣﺗﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .در اﯾن ﻣورد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
) (١ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺟزﺋﯾﺎت اﻣر را ﺑداﻧﯾم ،آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد.
) (٢اﻣﺎ ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻠﯽ را ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑردن اﺻول ﺗﻔﺳﯾر درﯾﺎﻓت » .ﺗﻌﻣﯾد ﺑرای ﻣردﮔﺎن « )  ١ﻗرن : ١۵
 ( ٢٩را ﺷﺎﯾد ﻧﻔﮭﻣﯾم وﻟﯽ ﻣﯾداﻧﯾم » ﭼرا « ﭘوﻟس ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد.
) (٣ﺑﺎﯾد از ﺧود ﺑﭘرﺳﯾم ﭼﮫ ﭼﯾز ﻗطﻌﯽ اﺳت و ﭼﮫ ﭼﯾز اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ .در ﻣورد  ١ﻗرن  ٢٩ : ١۵آﻧﭼﮫ ﻗطﻌﯽ اﺳت
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻗرﻧﺗﯾﺎ ن ﺑرای ﻣردﮔﺎن ﺗﻌﻣﯾد ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد .در ﺿﻣن ﭘوﻟس اﯾن ﻋﻣل را ﻧﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ رد .وﻟﯽ ﻣﺎ
ﻧﻣﯾداﻧﯾم ﭼﮫ ﮐﺳﯽ و ﭼرا اﯾن ﺗﻌﻣﯾد را ﻣﯽ ﮔرﻓت.
) (۴ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﮐﺗب ﺧوب ﺗﻔﺳﯾری ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻣﮑﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺿﻣن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮭﺗرﯾن داﻧﺷﻣﻧدان
ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻧﯾز ﺗﻣﺎم ﭘﺎﺳﺧﮭﺎ را ﻧدارﻧد.
در اﯾن درس ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑداﻧﯾم ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻗرن اول ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ،در درس ﺑﻌدی ﺧواھﯾم آﻣوﺧت
ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد.

رﺳﺎﻻت ــ ﻣﺳﺎﯾل ﺗﻌﺑﯾری
در اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ ﻣوﺿوع وﻓﻖ دادن ﻣﺗن رﺳﺎﻻت ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧودﻣﺎن ﻣﯽ ﭘردازﯾم .ﺗﻣﺎم ﻣردم ھﻧﮕﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮥ
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس آﻧرا ﺗﻌﺑﯾر ﻧﯾز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھرﭼﻧد راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻼم ﭼﯾزی ﻧداﻧﻧد .ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ اﺧﺗﻼف در ﺑﯾن
آﻧﺎن دﯾده ﻣﯽ ﺷد.
در اﯾن ﺑﺧش ﮐوﺷش ﺧواھد ﺷد .ﻣوﺿوع ﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣوﻣﯽ و راﯾﺟﯽ ﮐﮫ ﻣردم از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل در اﯾن ﻣورد اراﺋﮫ ﺷود.

ﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣردم وﻗﺗﯽ ﮐﻼم ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از آﻧﭼﮫ ﺷﻌور ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم آﻧرا درﺳت ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ﮐﺳﯽ از ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻓﮑر ﻧﮑرده ﮐﮫ روح اﻟﻘدس او را ھداﯾت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرواس ﺑرود و ردای ﭘوﻟس را از ﺧﺎﻧﮥ ﮐرﯾﭘس
ﺑﯾﺎورد )  ٢ﺗﯾﻣو  ،( ١٣ : ۴ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳﺗور اﺳت .اﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮥ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﺳﺗور » ﭼون
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ﺳﭘﺎھﯽ ﻧﯾﮑوی ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ در ﺗﺣﻣل زﺣﻣﺎت ﺷرﯾﮏ ﺑﺎش « )  ( ٣ : ٢را اﺟرا ﮐﻧﻧد .اﯾن را ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣوﻣﯽ .اﮐﺛر
ﻣطﺎﻟب رﺳﺎﻻت و ﺳﺎﯾر ﮐﺗب ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺎﺑل درک اﺳت.
ﻣﺷﮑل ﻣﺎ در ﻣورد آﯾﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن اﯾن دو ﻗرار دارﻧد؛ ﻋده ای ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺑﺎﯾد آﻧرا ﺑﮑﺎر ﺑﺳت و ﻋده ای
دﯾﮕر اﻧﺟﺎم دادن آﻧرا زاﯾد ﻣﯽ داﻧﻧد .ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ در اﯾن ﻣورد ﻋدم اﻧﺳﺟﺎم در ﺗﻌﺑﯾر ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اﺳت .ﻣﺎ اﻏﻠب ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻋﻘﺎﯾد
ﻓرﻗﮫ ای و ﻋﺎدات ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧود را در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﻼم دﺧﺎﻟت ﻣﯽ دھﯾم و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺻل ﻣﻔﮭوم ﮔم ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺷﺎﯾد
ھﻣﮥ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ اﺟرای دﺳﺗور  ٢ﺗﯾﻣو  ٣ : ٢و  ١٣ : ۴ﻣواﻓﻖ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ دﺳﺗور » دﯾﮕر
آﺷﺎﻣﻧدۀ آب ﻓﻘط ﻣﺑﺎش ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺟﮭت ﺷﮑﻣت و ﺿﻌﻔﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺧود ﺷراﺑﯽ ﮐم ﻣﯾل ﻓرﻣﺎ « )  ١ﺗﯾﻣو  ( ٢٣ : ۵ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ
ﺑﺣث در ﻣورد ﻣﺎھﯾت ﺷراب ﺑﭘردازﻧد ﺗﺎ ﻧظر ﺧود را ﺑﮫ ﮐرﺳﯽ ﺑﻧﺷﺎﻧﻧد.

ﻗﺎﻋدۀ ﮐﻠﯽ
ھﯾﭻ آﯾﮫ ای ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻌﻧﯽ دﯾﮕری ﻏﯾر از آﻧﭼﮫ ﺑرای ﻧوﯾﺳﻧده و ﺧواﻧﻧده اش داﺷﺗﮫ ،اﻻن ﺑرای ﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﯾد ﺗﻔﺳﯾر ﮐرد .اﯾن ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﯾد ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ درک آﻧﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ آﯾﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﮑﻧد وﻟﯽ ﺣداﻗل ﺑﻣﺎ
ﯾﺎری ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﻧظور آﯾﮫ ﻧﯾﺳت ﻧزدﯾﮏ ﻧﺷوﯾم.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑرﺧﯽ ﻣﯾﮕوﯾﻧد دﺳﺗور طﻠﺑﯾدن ﻋطﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ١۴را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن ١٣
 ١٠ :ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد » :ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﮐﺎﻣل آﯾد ﺟزﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﺧواھد ﮔردﯾد « .آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﺎﻣل ﻋﮭد ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ آﻣده
ﻟذا اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ » ﺟزﺋﯽ « ) زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﻧﺑوت ( ﻧﯾﺳت .اﯾن را ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺗﻔﺳﯾر ﻏﻠط .زﯾرا ﭘوﻟس ﯾﺎ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﮫ اش
ﺑﮭﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوﺗﻧﺳﺗﻧد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾدی در ﮐﺎر ﺧواھد ﺑود.

ﻗﺎﻋدۀ دوم
ھرﮔﺎه ﻣﺎ از ﺷراﯾط ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻗرن اول ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﯾم ،ﮐﻼم ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ ﻋﯾﻧﺎ ً ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای آﻧﺎن ﺑود .ﻣﺗﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ً ﺑررﺳﯽ ﮐردﯾم )  ١ﻗرن  ١۶ : ٣ــ  ( ١٧ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ﺷراﯾط اﻣروزی ﻧﯾز ﻗﺎﺑل و ﻻزم
اﻻﺟرا اﺳت .ﻣﺎ ﻣﯾﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﺧدا از رھﺑران ﻣﺳﯾﺣﯽ اﻧﺗظﺎر دارد طوری ﮐﻠﯾﺳﺎ را ادره ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣرﮐزی ﺑﺎﺷد ﺑرای
روح ﺧدا ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﻧﮭﺎدھﺎی ﮔﻧﺎه آﻟود دﻧﯾﺎ ﻣﯽ اﯾﺳﺗد.

ﻣﺳﺎﻟﮥ ﮔﺳﺗرش ﺗﻌﻣﯾم و ﮐﺎرﺑرد
ھرﮔﺎه ﺷراﯾط اﻣروزی ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻗرن اول دارا ﺑودﻧد ،آﯾﺎ ﻣﯾﺗوان
دﺳﺗوری را ﮐﮫ در ﻣورد ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾﯾﻧﯽ داده ﺷده ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣوﺿوﻋﺎت ﻧﯾز ﺗﻌﻠﯾم داد؟ ﻣﺛﻼ ً آﯾﺎ ﻣﯾﺗوان  ١ﻗرن  ١۶ : ٣ــ  ١٧را
ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﺗﻘدس ھﯾﮑل ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎﺳت ﺑﮫ ﺗﻘدس ﺑدن ھر اﯾﻣﺎﻧدارای ﺗﻌﻣﯾم داد و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ ھر ﮐﮫ ﺑدن ﺧود را آﻟودۀ
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ﮔﻧﺎه ﮐﻧد ﺧدا او را ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﮐرد؟ و ﻧظر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺗن ﻣورد ﻧظر ﺻﺣﺑت از ﻧﺟﺎت و ﻣﺟﺎزات ﺑوﺳﯾﻠﮥ » آﺗش « ﻣﯽ ﮐﻧد ،آﯾﺎ
ﻣﯾﺗوان از اﯾن آﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧدار ھرﮔز ﻧﺟﺎﺗش را از دﺳت ﻧﻣﯽ دھد؟
اﯾن ﻧوع ﺗﻌﺑﯾر ﮐﻼم و وﻗف دادن آﯾﮫ ای ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺿﻣون دﯾﮕر از ﺿﻌف ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷود و ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت
ھرﭼﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﮫ از ﭼﻧﯾن ﮐﺎر اﺧص ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﮐﻠﯽ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺗﻧﺎﻗض ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
آﯾﮥ ﻗﺎﺑل ﺑﺣث دﯾﮕر  ٢ﻗرن  ١۴ : ۶اﺳت » :زﯾر ﯾوغ ﻧﺎﻣواﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن ﻣﺷوﯾد « .اﯾن آﯾﮫ را اﮐﺛرا ً ﺑرای
ﻣﻧﻊ از ازدواج ﺑﺎ ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرﻧد .وﻟﯽ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘوﻟس دﻗﯾﻘﺎ ً در ﭼﮫ ﻣورد ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرد و ﺑﻌﯾد ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
ﺑرای ازدواج ﺑﮑﺎر ﺑرده ﺑﺎﺷد ﭼون در ﻗدﯾم اﯾن اﺻطﻼح را ﺑرای ازدواج ﺑﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺑردﻧد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧدارﯾم اﯾن آﯾﮫ را
ﺑرای ازدواج ﺑﺎ ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ﺑﮑﺎر ﺑرﯾم؟ ﺷﺎﯾد ﺣﻖ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،اﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻧﮭﯽ ازدواج ﺑﺎ ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ﯾﮏ اﺻل ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس
اﺳت ﮐﮫ ﺑدون اﯾن آﯾﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺎﺋﯾد اﺳت.

ﻣﺳﺎﻟﮥ ﻣواردی ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ اﺻل ﻧﯾﺳﺗﻧد
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﺣث درﺑﺎرۀ دو ﻧوع ﻣﺗن در رﺳﺎﻻت ﻣﯽ ﭘردازﯾم .اول ﻣﺗﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺳروﮐﺎر دارد ﮐﮫ در
ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم وﺟود ﻧدارد ،دوم ﻣﺗﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ً در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوردی ﭘﯾدا ﮐﻧد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل اول ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ٨ــ  ١٠ﻣﻌطوف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘوﻟس درﺑﺎرۀ ﺳﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ
ﮔوﯾد (١) :ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد اﻣﺗﯾﺎزاﺗﺷﺎن ﺑرای ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺑت ﭘرﺳت ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧﻧد )  ١٠ : ٨و : ١٠
 ١۴ــ  (٢) ،( ٢٢ﻣورد ﺳوال ﻗرار دادن رﺳﺎﻟت ﭘوﻟس از طرف ﻗرﻧﺗﯾﺎن )  ١ : ٩ــ  (٣) ،( ٢٣ﮔوﺷت ﻗرﯾﺎﻧﯽ ﺑﺗﮭﺎ ﮐﮫ در
ﺑﺎزار ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ٢٣ : ١٠ ) .ــ ( ١ : ١١
ﺗﻔﺳﯾر درﺳت ﮐﻼم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭘوﻟس اﯾن ﻣﺳﺎﯾل را ﭼﻧﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔوﯾد (١) :آﻧﮭﺎ ﺑطور ﻣطﻠﻖ ﻧﺑﺎﯾد در
ﻣراﺳم ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد زﯾرا ﺑﺎﻋث ﻟﻐزش ﻣﯽ ﺷوﻧد )  ٧ : ٨ــ  ،( ١٣زﯾرا اﯾن رﺳم ﺑﺎ ﺷرﮐت در ﻣﯾز ﻋﺷﺎء رﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻧﺎﻓﺎت دارد )  ١٩ : ١٠ــ  (٢) ،( ٢٢ﭘوﻟس از رﺳﺎﻟﺗش دﻓﺎع ﻣﯾﮑﻧد ) (٣ﮔوﺷت ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﻣﯾﺗوان در ﻣﻧزل ﺧورد و ﻧﯾز در
ﺣﺿور دﯾﮕران ﺑﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻟﻐزش ﻧﺷود.
اﻣروزه ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ روﺑرو ﻧﯾﺳﺗﯾم ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از ﭘﺎﺳﺧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل داده ﺷده اﺳت ﺑرای
ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﮭره ﮔﯾرﯾم؟
ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺧواﺳﺗﮫ آﻧﮭﺎ ﺑداﻧﻧد ﻣﺗن را ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾم .دوم اﯾن اﺻﻠﯽ ﮐﮫ در ﻣﺗن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻗﺎﺑل
اﺟرا در ھر ﻣوردی ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد در ھﻣﺎن ﺷراﯾط ﻣﺗﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭘوﻟس ﺷرﮐت در ﻏذای ﻣﻌﺑد را ﻣﻧﻊ ﻣﯾﮑﻧد ﺑر اﺳﺎس اﺻل ﻟﻐزش دادن ﺑرادر .وﻟﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣوﺿوع ﻣورد
ﺑﺣث ﻓﻘط ﻧﺎراﺣت ﮐردن دﯾﮕری ﻧﯾﺳت .اﺻل » ﺳﻧﮓ ﻟﻐزش « در اﯾﻧﺟﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺟدی اﺳت ﺑطورﯾﮑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث »
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ھﻼﮐت « ﺑرادر ﺷود .ﭘوﻟس ﺳراﻧﺟﺎم ﺑطور ﺟدی ﺷرﮐت در ﻏذای ﺑﺗﮑده را ﻣﻧﻊ ﻣﯾﮑﻧد زﯾرا ﭼﻧﯾن ﮐﺎر در واﻗﻊ ﺷرﮐت در
اﻣور دﯾوھﺎﺳت .اﻣور دﯾوھﺎ ﺑوﺿوح ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺎدوﮔری و اﺣﺿﺎر ارواح و ﻏﯾره ﺑﺎﺷد.
در ﻣورد ﻣﺳﺎﻟﮥ دوم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ اﻣروزه رﺳول ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ ﭘوﻟس ﺑود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،اﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم
اﺻل اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ١۴ : ٩را در ﻣورد ﺷﺑﺎﻧﺎن اﻣروزی اﺟرا ﮐﻧﯾم زﯾرا در ﺟﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز اﯾن اﻣر ﺗﺎﮐﯾد ﺷده اﺳت )  ١ﺗﯾﻣو : ۵
 ١٧ــ .( ١٨
ﻣﺳﺎﻟﮥ ﺧوردن ﮔوﺷت ﻗرﺑﺎﻧﯽ از ﻧظر ﭘوﻟس و ﺧدا ﺑﯾﺗﻔﺎوت و ﺧﻧﺛﯽ ﺑود ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ اﯾﻣﺎﻧداران.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در روﻣﯾﺎن  ١۴و ﮐوﻟﺳﯾﺎن  ١۶ : ٢ــ  ٢٣ﺑﺣث ﺷده.
ﻣﺷﮑل اﻣروز ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺧﻧﺛﯽ اﺳت و ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﺳﺎﯾل اﻣروز ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت از اﯾن ﻗﺑﯾل ﺑﺎﺷد :ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﻟوازم آراﯾش ،ﺗﻠوزﯾون ،ﺑﺎزی ورق ،ﺷطرﻧﺞ ،رﻗﺻﯾدن ،ورزش ،ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ،ﻏذا و
ﻣﺷروﺑﺎت.
ﭼﻧد راه ﺣل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود:
 ١ــ آﻧﭼﮫ ﭘوﻟس ﺧﻧﺛﯽ ﻣﯾداﻧد ﻣﯾﺗواﻧد اﻣروز ﻧﯾز ﺧﻧﺛﯽ ﻗﻠﻣداد ﺷود ،ﻣﺎﻧﻧد ﻏذا ،ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ،ﻟﺑﺎس ،روزھﺎی
ﻣﺧﺻوص ،و ﻏﯾره.
 ٢ــ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺧﻧﺛﯽ در ذات ﺧود ارزش اﺧﻼﻗﯽ ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 ٣ــ ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ در رﺳﺎﻻت ﻧﺎم ﺑرده ﺷده ) از ﻗﺑﯾل روﻣﯾﺎن  ٢٩ : ١ــ  ،٣٠اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ٩ : ۶ ،١١ : ۵ــ
 ،١٠دوم ﺗﯾﻣو  ٢ : ٣ــ  ( ۴ﺑﺎ ﻓﮭرﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ) از ﺗﻔرﯾﺣﺎت و ﮐﺎرھﺎی اﻣروزی ( اﺷﺎره ﺷد ھﯾﭻ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯽ ﻧدارد.

ﻣﺳﺎﻟﮥ ﻧﺳﺑﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ
ﭘوﺷﺎﻧدن ﺳر ﺑوﺳﯾﻠﮥ زﻧﺎن ،ﺷراب ﮐم ﻧوﺷﯾدن ،ﺻﺣﺑت ﻧﮑردن زن در ﻣﺟﺎﻟس ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑﻠﻧد ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻣوی
ﺳر ﺑوﺳﯾﻠﮫ زﻧﺎن ،و ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل را ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﭼﮕوﻧﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد؟ آﯾﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻗرن اول
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻣروزه ھم ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷود .ﺑرﺧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﺻﻼ ً ﻧﺳﺑﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﻧدارد و ھرﭼﮫ
ﮐﻼم دﺳﺗور داده ﺑﺎﯾد اﺟرا ﮐرد .وﻟﯽ ﻣﺳﺎﻟﮫ در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب آﻧﮭﺎ ﻋﻘﯾدۀ ﻣﻧﺳﺟﻣﯽ در ﻣورد ﺗﻣﺎم دﺳﺗورا ﮐﻼم ﻧدارﻧد و
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن دﺳﺗورات را رﻋﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ را ﻻزم اﻻﺟرا ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .ﻧظر ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗر
اﺳت اﺻوﻟﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷود ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﭼﮫ ﭼﯾز ﺻرﻓﺎ ً ﺟﻧﺑﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ داﺷﺗﮫ و ﭼﮫ ﭼﯾز ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ھر ﻋﺻری ﻗﺎﺑل اﺟراﺳت.
ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی زﯾر ﺗوﺟﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد:
 ١ــ ﺑﺎﯾد ﺑﯾن ﻣطﺎﻟب ﻣﮭم ﮐﮫ در ﻣرﮐز ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻗرار دارﻧد و آﻧﭼﮫ ﺟزو ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن و در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻗرار
دارﻧد ،ﻓرق ﮔذاﺷت .ﻟذا ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺗوﺳط ﻣرگ و ﻗﯾﺎم ﻣﺳﯾﺢ و ﺗﮑﻣﯾل اﯾن ﻧﺟﺎت ﺑﺎ آﻣدن ﺛﺎﻧوی ﻣﺳﯾﺢ ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی
ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اﺳت ،و ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﻧظﯾر ﭘوﺷﺎﻧدن ﺳر ،ﻋطﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ ،و ﻏﯾره در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻗرار دارﻧد.
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 ٢ــ ﺑﺎﯾد ﺑﯾن آﻧﭼﮫ ھﺧد ﺟدﯾد ذاﺗﺎ ً ﮔﻧﺎه ﻣﯽ داﻧد ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ذاﺗﺎ ً ﮔﻧﺎه ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻓرق ﻧﮭﺎد .ﻓﮭرﺳت ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﭘوﻟس اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ھرﮔز ﺟﻧﺑﮥ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧدارﻧد )  ١ﻗرن  ٩ : ۶ــ  .( ١٠اﯾن ﮔﻧﺎھﺎن ھﻣﯾﺷﮫ و در ھر ﻓرھﻧﮕﯽ ﮔﻧﺎه ﻣﺣﺳوب
ﻣﯾﺷوﻧد .از طرف دﯾﮕر اﻋﻣﺎﻟﯽ ﭼون ﺷﺳﺗن ﭘﺎھﺎ ،ﺑوﺳﮥ ﻣﻘدس رد و ﺑدل ﮐردن ،ﺧوردن ﮔوﺷت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺗﮭﺎ ،ﭘوﺷﺎﻧدن ﺳر ھﻧﮕﺎم
دﻋﺎ ﺗوﺳط زﻧﮭﺎ ،ﺑرﺗری ﮐﮫ ﭘوﻟس ﺑرای ﻣﺟرد ﻣﺎﻧدن ﻗﺎﯾل اﺳت ،ﺗﻌﻠﯾم زﻧﺎن در ﮐﻠﯾﺳﺎ ذاﺗﺎ ً ﺟﻧﺑﮥ اﺧﻼﻗﯽ ﻧدارﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﺷراﯾطﯽ ھﺳﺗﻧد.
 ٣ــ ﺑﺎﯾد ﺑﯾن آﻧﭼﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد در ﻣوارد ﮔوﻧﺎﮔون ﭼﯾزی را ﮔﻧﺎه ﻣﯽ داﻧد و آﻧﭼﮫ ﺧود ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮔﺎھﯽ ﻣﺟﺎز و
ﮔﺎھﯽ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮑﻧد ،ﻓرق ﮔذاﺷت .در ﻣورد ﺧدﻣت روﺣﺎﻧﯽ زﻧﮭﺎ در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﯾﮏ ﻧظر واﺣد ﻧدارد ) .ﻧﮕﺎه
ﮐﻧﯾد ﺑﮫ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ زﻧﮭﺎ از ﺧدﻣﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺑرﺧوردارﻧد :روم  ٣ : ١۶و  ١ ،٧ﻗرن  ٣۴ : ١۴ــ  ،٣۵و ﻏﯾره (.
 ۴ــ ﺑﺎﯾد دﯾد در ﺧود ﻋﮭد ﺟدﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺻورت ﯾﮏ اﺻل ﻻزم اﻻﺟرا اراﺋﮫ ﺷده و ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺻورت
ﻧﺳﺑﯽ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت .در  ١ﻗرن  ٢ : ١١ــ  ١۶ﭘوﻟس ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧظﺎم اﻟﮭﯽ آﻓرﯾﻧش ) آﯾﮥ  ( ٣ﻣﯾﮕوﯾد ھﻧﮕﺎم ﻋﺑﺎدت ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﯾد
ﺟﻼل ﺧدا را ﻣﺧﺗل ﮐﻧد )  ٧و  .( ١٠اﻣﺎ ﻧﭘوﺷﺎﻧدن ﺳر در اﯾﻧﺟﺎ ﺑطوری ﮐﮫ ﭘوﻟس ﻧﯾز ﻣﯾﮕوﯾد در » طﺑﯾﻌت « و ﯾﺎ ﻓرھﻧﮓ
آﻧزﻣﺎن ﺑﺎﻋث ﺧدﺷﮫ دار ﺷدن ﺟﻼل ﺧدا ﻣﯽ ﺷد )  ١٣ ،۶ــ .( ١۶ ،١۴
 ۵ــ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط زﯾﺎد در ﻧظر ﮔرﻓت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ در زﻣﺎن ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗوﺳط ﺑرﺧﯽ ﻣﮑﺎﺗب ﻣردود
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺗوﺳط ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،اﻣﺎ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﯾﮏ ﻧظر واﺣد داﺷﺗﮫ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﻣﺎ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ
ﺑﺎﺷد .ھﻣﺟﻧﺳﺑﺎزی ھﻣﯾﺷﮫ از ﻧظر ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣردود ﺑوده ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﻓرھﻧﮓ آن زﻣﺎن ﺑرﺧﯽ آﻧرا ﺗﺎﺋﯾد و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر رد
ﻣﯾﮑردﻧد .در ﻓرھﻧﮓ آﻧروز ھﯾﭼﮑس ﺑرده داری را ﻣﻧﻊ ﻧﻣﯾﮑرد ،و ﻧﯾز زﻧﺎن ﮐﻣﺗر از ﻣردان ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﯾز
ﺑرده داری را ﻣﺣﮑوم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﺑرای زﻧﺎن ﻣﻘﺎم ﺑﯾﺷﺗری ﻗﺎﺋل ﻣﯽ ﺷود.
 ۶ــ ﺑﺎﯾد ﺑرﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ را ﻧﯾز در ﻧظر ﮔرﻓت .ﻣﺛﻼ ً در زﻣﺎن ﻋﮭد ﺟدﯾد زﻧﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣوزﺷﯽ
ﺑرﺧوردار ﻧﺑودﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻣروزه ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد.
 ٧ــ از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ،وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در ﻣواردی ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن اﺧﺗﻼف ﻧظر دارﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺣﺑت و ﻓروﺗﻧﯽ رﻓﺗﺎر
ﮐﻧﻧد.
در ﺧﺎﺗﻣﮥ اﯾن دس ﺗذﮐر دو ﻧﮑﺗﮥ ﻻزم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾم از ﺑرﺧﯽ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ د راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣورد
و ﻣﻘﻌﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﯾﮏ ﺗﻌﻠﯾم اﺳﺎﺳﯽ درﺳت ﻧﮑﻧﯾم .ﻣﺛﻼ ً در  ١ﻗرن  ٢ : ۶ــ  ،٣ﭘوﻟس ﻣﯾﮕوﯾد اﯾﻣﺎﻧداران ﺑرای ﺣل
اﺧﺗﻼف ﺧود ﻧزد ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن ﻧروﻧد ،زﯾرا روزی ﺧود ﻣردم دﻧﯾﺎ را داوری ﺧواھﻧد ﮐرد .در اﯾن ﻣﺗن ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن
ﻧﻣﯾﺧواﻧﯾم .ﭘس ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد از اﯾن آﯾﺎت ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ در ﺑﺎزﮔﺷت ﺛﺎﻧوی ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎﻧداران دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﮕوﻧﮫ داوری ﺧواھﻧد ﮐرد و اﯾن
را ﺑﺻورت آﻣوزه ای در ﺑﯾﺎورد.
دوم اﯾﻧﮑﮫ ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾم ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را از آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳوال ﺧواﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﺧﺎطﺑﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده،
ﻧطﻠﺑﯾم .ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل ازدواج ﻣﺟدد ،ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ،ﺗﻌﻣﯾد ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ اﺳت اﻣروزی و ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺻرﯾﺣﺎ ً ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای
آﻧﮭﺎ ﻧدارد .ﺣﺗﯽ ﺧود ﭘوﻟس در ﻣورد طﻼق ﻣﯾﮕوﯾد » :ﻧﮫ ﻣن ﺑﻠﮑﮫ ﺧداوﻧد « )  ١ﻗرن  ( ١٠ : ٧ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﭘﺎﺳﺦ
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داده اﺳت .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ در ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﯾن ﺳوال ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻣﺎﻧدار ﺑﺎﯾد زن ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ﺧود را طﻼق ده ﯾﺎ ﻧﮫ،
ﭼون ﻣﺳﯾﺢ در اﯾن ﻣورد ﺳﺧﻧﯽ ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت ،ﭘوﻟس ﻣﯾﮕوﯾد » :ﻣن ﻣﯾﮕوﯾم ﻧﮫ ﺧداوﻧد « ) آﯾﮥ .( ١٢
آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ اراﺋﮫ ﺷد ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑود ﺑرای دﻗﯾﻘﺗر ﺗﻔﺳﯾر ﮐردن رﺳﺎﻻت اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﻗﺑول واﻗﻊ
ﮔردد.

رواﯾﺎت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ــ ﮐﺎرﺑرد ﺻﺣﯾﺢ آﻧﮭﺎ
ﺑﯾش از  ۴٠دﺻد ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮫ ﺳﺑﮏ » رواﯾت « )  ( narrativeﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻟذا ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﺳﺑﮏ ادﺑﯽ ﺑﭘردازﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﺗون را درﺳت ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻌﺑﯾر ﮐﻧﯾم.

ﻣﺎھﯾت رواﯾت
ﻣﻘﺻود از رواﯾت ،داﺳﺗﺎن اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﮫ داﺳﺗﺎن ﻏﯾر واﻗﻌﯽ و ﻗﺻﮥ ﺧﯾﺎﻟﯽ .داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس درﺑﺎرۀ آﻧﭼﮫ
واﻗﻊ ﺷده ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾﻧد ،اﻣﺎ ﻧﮫ درﺑﺎرۀ ھر ﭼﯾز .ﻣﻘﺻود اﯾن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﮐﺎر ﺧداﺳت در ﺧﻠﻘت و در ﺑﯾن ﻗوم ﺧود.

رواﯾﺎت در ﺳﮫ ﻻﯾﮫ
اﮔر داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑﮫ ﺳﮫ ﻻﯾﮫ ﺗﺷﺑﯾﮫ و ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾم ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮭﺗر درک ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻻﯾﮥ روﯾﯽ از
ﺧﻠﻘت ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾد » .طرح اﺻﻠﯽ داﺳﺗﺎن « )  ( plotآﻓرﯾﻧش ،ھﺑوط اﻧﺳﺎن ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ رﺳﺗﮕﺎری ،و ﺗﺟﺳم و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن ﻣﺳﯾﺢ
اﺳت.
ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﮭم ﻻﯾﮥ وﺳطﯽ ﻗوم اﺳراﺋﯾل اﺳت ﮐﮫ از ﺑﻌﺛت اﺑراھﯾم ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺷت از اﺳﺎرت را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد.
ﺳﭘس ﺑﮫ ﻻﯾﮥ زﯾرﯾن ﻣﯾرﺳﯾم .در اﯾن ﻻﯾﮫ ﺻدھﺎ داﺳﺗﺎن ﻣﻧﻔرد وﺟود دارد ﮐﮫ دو ﻻﯾﮥ دﯾﮕر را ﭘر ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد
داﺳﺗﺎن ﯾوﺳف و ﺑرادران ،داود و ﺑﺗﺷﺑﻊ ،و ﻏﯾره .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﻣﺎم داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻻﯾﮥ زﯾرﯾن ﻗﺳﻣﺗﯽ از داﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳراﺋﯾل ) ﻻﯾﮥ وﺳطﯽ ( اﺳت ﮐﮫ آن ھم ﺑﻧوﺑﮥ ﺧود ﻗﺳﻣﺗﯽ از رواﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻠﻘت و ﮐﺎر رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺧداﺳت ) ﻻﯾﮥ روﯾﯽ (.
وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس درﺑﺎرۀ او ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھد ) ﯾوﺣﻧﺎ  ٢۶ : ۵ــ  ( ٢٨ﻣﻧظورش ھر داﺳﺗﺎن
ﺟزﯾﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ رواﯾت ﻻﯾﮥ روﯾﯽ.
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آﻧﭼﮫ رواﯾﺎت ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻧﯾﺳﺗﻧد
 ١ــ رواﯾﺎت ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس داﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻧﺑﮥ اﻟﮭﯽ دارد .داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی واﻗﻌﯽ ھﺳﺗﻧد درﺑﺎرۀ ﻣردم و
روﯾدادھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،اﻣﺎ ﻧﻘش اﺻﻠﯽ داﺳﺗﺎن ھﻣواره ﺧود ﺧداﺳت.
 ٢ــ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ رﻣزی ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﮐﺷف ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎﯾﯽ در اﯾن
داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ھﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت درﮐش آﺳﺎن ﻧﺑﺎﺷد .ﺧدا ﺑطرز ﺧﺎﺻﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و درک اﻧﺳﺎن
ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾم ھﻧﮕﺎم ﻗراﺋت اﯾن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ از ﺧود ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﺑرای آﻧﮭﺎ اﺧﺗراع ﻧﮑﻧﯾم.
 ٣ــ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﻣﺎ درس اﺧﻼق ﻧﻣﯽ دھﻧد .ﻣﺛﻼ ً در داﺳﺗﺎن زﻧﺎی داود ﺑﺎ ﺑﺗﺷﺑﻊ
)  ٢ﺳﻣوﺋﯾل  ،( ١١ﻣﺎ ﺟﻣﻠﮫ ای ﺑﺎ اﯾن ﻣﺿﻣون ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ » داود وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺗﺷﺑﻊ زﻧﺎ ﮐرد ،ﮔﻧﺎھﯽ اﻧﺟﺎم داد « .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ده ﻓرﻣﺎن دارﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر داود ﮔﻧﺎه ﺑوده اﺳت.
 ۴ــ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐوﺗﺎه ﺑﻣﺎ ﻧﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ طرح ﮐﻠﯽ داﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻟذا ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ در ھر
ﻋﺑﺎرت و ﺟﻣﻠﮥ ھر داﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣطﻠب ﯾﺎ درس روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓت .ﺑﺎﯾد داﺳﺗﺎن را ﺑﺻورت ﯾﮏ واﺣد در ﻧظر ﮔرﻓت ،ﻧﮫ ﺑﺷﮑل
ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﻣﺗﺷﮑل از اﺗﻣﮭﮭﺎی ﻓراوان.

اﺻول ﺗﻔﺳﯾر رواﯾﺎت ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
 ١ــ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم آﻣوزه ای )  ( doctrineرا ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣﯽ دھﻧد.
 ٢ــ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﻌﻣوﻻ ً آﻣوزه ای را ﮐﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕر ﺗﻌﻠﯾم داده ﺷده اﺳت ،ﻣﺟﺳم ﻣﯾﮑﻧد.
 ٣ــ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس آﻧﭼﮫ را اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻧﮫ ﻟزوﻣﺎ ً آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﺎد .ﻟذا ھر
داﺳﺗﺎﻧﯽ درس اﺧﻼﻗﯽ ﺻرﯾﺣﯽ در ﺑر ﻧدارد.
 ۴ــ رﻓﺗﺎر و ﮐردار ﻣردم در داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻟزوﻣﺎ ً ﻧﻣوﻧﮥ ﺧوﺑﯽ ﻧﯾﺳت.
 ۵ــ در اﻏﻠب ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺧطﺎ دﯾده ﻣﯾﺷود و ﮐﺎرھﺎﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﺑﯽ ﻋﯾب ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 ۶ــ در ﺧﺎﺗﻣﮥ اﻏﻠب داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼون روﯾدادی ﺧوب ﺑوده و ﭼﮫ ﺑد ﺑوده اﺳت.
 ٧ــ ﺗﻣﺎم داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ و ﻧﺎ ﮐﺎﻣل ھﺳﺗﻧد .ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺎ اﻟﮭﺎم روح اﻟﻘدس آﻧﭼﮫ را ﻻزم داﻧﺳﺗﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت.
 ٨ــ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺑﻣﻧظور ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎی اﻟﮭﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﻧد.
 ٩ــ درس روﺣﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑطور ﺻرﯾﺢ )  ( explicitﯾﺎ ﭘوﺷﯾده )  ( implicitاراﺋﮫ
ﺷود.
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 ١٠ــ در ﺑرﺳﯽ ﻏﺎﯾﯽ داﺳﺗﺎن ،ﺧدا ﻗﮭرﻣﺎن ﺗﻣﺎم داﺳﺗﺎﻧﮭﺎﺳت.

ﺗﻣرﯾن
داﺳﺗﺎن ﯾوﺳف ) ﭘﯾداﯾش  ٣٧و  ٣٩ــ  ( ۵٠و داﺳﺗﺎن روت را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷده ﺗﻔﺳﯾر
ﮐﻧﯾد.

ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ھﺷدار دھﻧده
ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﻣﻧظور از » ﭘوﺷﯾده « )  ( implicitرﻣزی ﻧﯾﺳت .ﻧﺑﺎﯾد ﮔﻣﺎن ﺑرد ﮐﮫ ﺧدا ﯾﮏ ﻣﻌﻧﯽ
رﻣزی در داﺳﺗﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺷف ﮐﻧﯾد! ﭼﻧﯾن ﻓﮑری اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ ﺧواھد ﮐﺷﺎﻧد .ﻣﻧظور از ﻣطﻠب ﭘوﺷﯾده آﻧﺳت
ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ﺻرﯾﺣﺎ ً آن ﻣطﻠب را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ از ﻓﺣوای ﮐﻼم ﻣﯾﺗوان ﺑدان ﭘﯽ ﺑرد.
ﮔﺎھﯽ ﻣردم ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ از داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﮐﮫ اﺻﻼ ً ﻣﻧظور داﺳﺗﺎن ﻧﺑوده اﺳت .ﭼﻧﯾن اﻓراد آﻧﻘدر ﺑﯽ
ﺣوﺻﻠﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺷﮑل ﺧود را ﻓوری در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﯾﺎﺑﻧد ،ﻏﺎﻓل از آﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺗﻣﺎم ﭘﺎﺳﺧﮭﺎ را ﺣﺎﺿر و
آﻣﺎده ﻧدارد و ﺑﺎﯾد ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦ زﺣﻣت ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷﯾد .ﻟذا ﺑرای اﺣﺗراز از اﯾن روﯾل ،ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺷﺷﮕﺎﻧﮫ ای
راﯾﺞ زﯾر ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
 ١ــ رﻣزی ﮐردن داﺳﺗﺎن )  .( allegorizingﺑﻌﺿﯾﮭﺎ ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ادﺑﯽ را ﺑﮑﻠﯽ ﻧدﯾده ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ﻓﻘط
ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﺟزﯾﯽ داﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﭘردازﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ھرﭼﮫ دﻟش ﻣﯾﺧواھد در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭘﯾدا ﮐﻧد!
 ٢ــ از ﻣﺿﻣون ﺧﺎرج ﮐردن )  .( decontexualizingﺑﻌﺿﯾﮭﺎ ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ادﺑﯽ را ﺑﮑﻠﯽ ﻧدﯾده
ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﺟزﯾﯽ داﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﭘردازﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ھرﭼﮫ دﻟش ﻣﯾﺧواھد در ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﭘﯾدا ﮐﻧد!
 ٣ــ روش اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ )  .( selectivityاﯾن ﻧﯾز ﺷﺑﯾﮫ ﻧﮑﺗﮥ ﻗﺑﻠﯽ اﺳت .ﺧواﻧﻧده ﺑرﺧﯽ ﮐﻠﻣﺎت و ﻋﺑﺎرات را
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧد و روی آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯾﺷود ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم روﻧد داﺳﺗﺎن را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد و ﺑﺻورت ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﻧرا ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﮐﻧد.
 ۴ــ ﺗرﮐﯾب ﮐﺎذب .در اﯾن روش ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺎﻣرﺑوط و ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ از اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﺑرﮔزﯾده ﻣﯾﺷود و در ﮐﻧﺎر ھم
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﻣوﺿوع ﺟدﯾدی را ارﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮏ ﻣﺛل اﻓراطﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم دﺷﻣﻧﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﻣﺎﻧداران از داﺧل ﮐﻠﯾﺳﺎ
ھﺳﺗﻧد ﻧﮫ از ﺧﺎرج زﯾرا داود در ﻣزﻣور  ٢٣ﻣﯾﮕوﯾد وﻗﺗﯽ او ﺗﺎ اﺑد در ﺧﺎﻧﮥ ﺧداوﻧد اﺳت ﺧداوﻧد در ﺣﺿور دﺷﻣﻧﺎﻧش ﺑرای او
ﺳﻔره ای ﮔﺳﺗراﻧﯾده اﺳت.
 ۵ــ ﺗﻌرﯾف ﺟدﯾد )  .( redefinitionوﻗﺗﯽ ﺷﺧص ﺑدﻟﯾﻠﯽ از آﻧﭼﮫ در ﻣﺗن ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﮔﻔﺗﮫ ﺷده راﺿﯽ ﻧﯾﺳت،
ﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧد ﻣﻌﻧﯽ ﺟدﯾدی ﺑرای آن ﺑﯾﺎﺑد .ﻣﺛﻼ ً اﯾن ﮔﻔﺗﮥ ﻣﺳﯾﺢ » ،وای ﺑر ﺷﻣﺎ ای دوﻟﺗﻣﻧدان  ،« ...را ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ) ﯾﺎ ﺑﮭﺗر
ﺑﮕوﯾﯾم » ﺗﻌرﯾف «! ( ﻣﯽ ﮐﻧد » وای ﺑر ﺷﻣﺎ ﮐﮫ آﻧﻘدر ﭘوﻟدوﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺧود را از دﺳت داده اﯾد« .
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 ۶ــ ﻣراﺟﻊ ﺧﺎرج از ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس )  .( extracanoical authorityﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرج از ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس از
ﻗﺑﯾل اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ اﺳت ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ را در ﺑر دارد ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﺟﺎی دﯾﮕر ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭻ ﮐس آﻧﮭﺎ را
ﻧﻣﯽ داﻧد و اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻠﯾد ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺑﺎﺷد.
در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮥ ﺿروری ﺑﺣث را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾﺑرﯾم ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧواﻧدن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻓﮑر ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ
ھر ﭼﮫ ﻣﯾﺧواﻧﯾد ﺧدا دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .داﺳﺗﺎن ﯾوﺳف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾوﺳف اﺳت ﻧﮫ ﺷﻣﺎ .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد درﺳﮭﺎﯾﯽ از
زﻧدﮔﯽ او ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺗظﺎر دارد ھرﭼﮫ در ﻣورد ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻣﯾﺧواﻧﯾد دﻗﯾﻘﺎ ً در زﻧدﮔﯽ
ﺧود ﺑﮑﺎر ﺑرﯾد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ دارﻧد .وظﯾﻔﮥ ﺷﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ از داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی
ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ،ﮐﻼم ﺧدا را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ھرﮐس ھر ﭼﮫ ﮐرده ﺗﻘﻠﯾد ﮐﻧﯾد.

اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ــ ﻣﺳﺎﻟﮥ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﮐﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﻧﯾز ﺟزو رواﯾﺎت ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اﺳت ،اﻣﺎ ﺑدﻟﯾل ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺑودن اﯾن ﮐﺗﺎب ﻻزم اﺳت
ﺑﺧش ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﮫ آن اﺧﺗﺻﺎص داد .اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﺑﯾش از ھر ﮐﺗﺎب دﯾﮕری ،ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﯾﮏ اﻟﮕو اﺳت ،و ﻣﺷﮑل ﺗﻔﺳﯾری
ﻣﺎ ﻧﯾز دﻗﯾﻘﺎ ً از ھﻣﯾﻧﺟﺎ آﻏﺎز ﻣﯾﺷود .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾداری دارﯾم ﺗﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﻣﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻠﯾﺳﺎی
رﺳوﻻن ﺷود .ﺗﻌﺎﻟﯾم ﮔوﻧﺎﮔون ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾز ﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧﻧد از اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺧود ﺑﮭره ﮔﯾرﻧد .ﻋدم
ﺗﻔﺳﯾر ﺻﺣﯾﺢ اﯾن ﮐﺗﺎب اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑﺎﻋث اﯾن ھﻣﮫ ﺗﻔرﻗﮫ در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺣث اﻧﮕﯾز ﺷده ،از ﻗﺑﯾل :ﺗﻌﻣﯾد ﮐودﮐﺎن،
ﻧظﺎم ادرۀ ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ اﺳﻘﻔﯽ ،ﺗﻌﻣﯾد در روح اﻟﻘدس ،ﺻﺣﺑت ﺑزﺑﺎﻧﮭﺎ ،ﺑرداﺷﺗن ﻣﺎر )!( و ﻏﯾره.
اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﺑﺣث ﭘﯾراﻣون ﺗﻔﺳﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﮐﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﻣﯾﭘردازﯾم.

اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﺑﺻورت ﺗﺎرﯾﺦ
ﻟوﻗﺎ ﺑﺎ ﭘﯾروی از روش ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری زﻣﺎن ﺧوﯾش ،ﮐﮫ از  ۴٠٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺷروع ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ﺳﺑﮏ
ھﻠﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﺗﺎب ﺧود را ﻣﯾﻧوﯾﺳد .در اﯾن ﺳﺑﮏ ،ﮔزارش ﺻرﻓﺎ ً ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺛﺑت ﻧﻣﯽ رﺳﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﺟﺎﻟب،
ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﻧده ،اﺧﻼﻗﯽ و رﺳﺎﻟﮫ ای دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷد.
ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣطرح اﺳت ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻟوﻗﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﮐﺗﺎب ﺧود را ﺑرﺷﺗﮥ ﺗﺣرﯾر در
آورده اﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﻘﺻود او اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ای را ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺗﻣﺎم اﻋﺻﺎر اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از آن ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮥ
ﮐﺎﻣل ﺳرﻣﺷﻖ ﺑﮕﯾرﻧد ،ﯾﺎ ھدف دﯾﮕری داﺷﺗﮫ اﺳت؟ ﺑرای ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻌﺑﯾر اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﺿروری اﺳت.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش آﺳﺎن ﻧﯾﺳت و ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻟوﻗﺎ ﻣﻘﺎﺻد ﭼﻧدی در ﻧظر داﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﺗﺎب ﺑﺎﯾد ھﻣواره
اﯾن ﺳوال را در ذھن داﺷت.
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ﻗدم اول
اوﻟﯾن ﻗدم در ﺗﻔﺳﯾر ھر ﮐﺗﺎب اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻧﺷﺳت ﮐﺗﺎب را ﺑﺧواﻧﯾم .در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ از ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد
اﺷﺧﺎص و اﻣﺎﮐن ﮐﻠﯾدی ﮐداﻣﻧد ،ﺗﻘﺳﯾﻣﺑﻧدی طﺑﯾﻌﯽ ﮐﺗﺎب را ﺑﯾﺎﺑﯾد .ﺣﺎل ﺑرﮔردﯾد و اﯾن ﺑﺎر در ﺣﯾن ﺧواﻧدن ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑر اﺳﺎس
ﻣﺷﺎھدات ﺧود ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد .ﺑﭘرﺳﯾد ﭼرا ﻟوﻗﺎ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت؟

ﻧظر اﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑر ﮐﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن
ﮐﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﺑر اﺳﺎس ﻋﻼﻗﮥ ﻟوﻗﺎ ﺑﮫ دو ﺷﺧﺻﯾت اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭘطرس ) ﺑﺎب  ١ــ  ( ١٢و ﭘوﻟس ) ﺑﺎب
 ١٣ــ  ،( ٢٨ﺑﮫ دو ﺑﺧش طﺑﯾﻌﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻘﺳﯾﻣﺑﻧدی طﺑﯾﻌﯽ و راﯾﺞ دﯾﮕر ﺑر اﺳﺎس ﺑﺷﺎرت اﻧﺟﯾل اﺳت :اورﺷﻠﯾم )  ١ــ
 ،( ٧ﺳﺎﻣره و ﯾﮭودﯾﮫ )  ٨ــ  ،( ١٠اﻗﺻﺎی ﺟﮭﺎن )  ١١ــ  .( ٢٨ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ،ﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾﻣﺑﻧدی دﯾﮕر ﻧﯾز ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣوﻟﯽ ﮐﮫ ﻟوﻗﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرد ﻣﺷﺎھده ﮐرد .در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﻌﺑﻧدی آﯾﺎت  ۴ : ١۶ ،٢۴ : ١٢ ،٣١ :٩ ،٧ : ۶و ١٩
 ٢٠ :ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .ھرﯾﮏ از اﯾن ﻗﺳﻣﺗﮭﺎ در راﺳﺗﺎی ﺣرﮐت ﺑﺷﺎرﺗﯽ از اورﺷﻠﯾم ﺑﺳوی اﻗﺻﺎی ﺟﮭﺎن ﻗرار دارد .ﺑﺎ دﻗت اﯾن
ﺑﺧﺷﮭﺎ را ﺑﺧواﻧﯾد و اﯾن ﺣرﮐت را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد.

ﻣﻘﺻود ﻟوﻗﺎ
 ١ــ ﮐﻠﯾد درک اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن در اﯾن ﻋﻼﻗﮥ ﻟوﻗﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﺷﺎرت اﻧﺟﯾل از اورﺷﻠﯾم ﯾﮭودی ﺑﮫ ﺟﮭﺎن
ﻏﯾر ﯾﮭودی ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ھر ﻣﻘﺻود دﯾﮕری ﺑرای اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﮫ ﺧﺎرج از اﯾن طرح و ﻧﻘش روح اﻟﻘدس در اﺟرای اﯾن طرح
ﺑﺎﺷد ،دور از ھدف ﮐﺗﺎب اﺳت.
 ٢ــ ﻋدم ذﮐر ﻧﺎم و زﻧدﮔﯽ رﺳوﻻن و اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور اﺷﺧﺎﺻﯽ ﭼون ﭘطرس و ﯾﻌﻘوب ﮐم ﮐم از ﺻﺣﻧﮫ ﺧﺎرج
ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻘﺻود ﻟوﻗﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﺗوﺳﻌﮥ اﻧﺟﯾل اﺳت در ﺑﯾن اﻣﺗﮭﺎ .در ﺿﻣن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ اﺻﻼ ً
در ذھن ﻟوﻗﺎ ﻧﯾﺳت و او ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣﻧطﻘﮥ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد ،ﺟزء ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر اورﺷﻠﯾم ــ روم ﻗرار
دارد .ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺻرف ،ﺗﻧﮭﺎ ھدف ﻟوﻗﺎ ﻧﺑوده اﺳت.
 ٣ــ ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻟوﻗﺎ ﻋﻣدا ً از ھﻣﺷﮑﻠﯽ و ﺑﺻورت اﺳﺗﺎﻧدارد درآوردن ھر ﭘدﯾده ای ﭘرھﯾز ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﻌﻣوﻻ ً
اﯾﻣﺎن آوردن اﺷﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﻌﻣﯾد آب و ﺑﻌد ﺑﺎ ﺗﻌﻣﯾد روح اﻟﻘدس ھﻣراه اﺳت ،وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﮑوس ﻣﯾﺷود .زﻧدﮔﯽ
اﺷﺗراﮐﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎی اورﺷﻠﯾم در ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی اﻣﺗﮭﺎ ﺗﮑرار ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻋدم ھﻣﺷﮑﻠﯽ ﺷﺎﯾد ﺑدان ﻣﻧظور اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ھدف
اراﺋﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرای ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻟوﻗﺎ ﭼﮫ ﻣﯾﺧواﺳت ﺑﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎﻧش ﺑﮕوﯾد؟
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 ۴ــ ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻟوﻗﺎ ﻗﺳﻣت اﻋظم ﮐﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن را ﺑﻣﻧظور اراﺋﮥ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎی اﻟﮕو ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ،اﻣﺎ
اﯾن اﻟﮕو در طرح اﺻﻠﯽ ﺗوﺳﻌﮥ اﻧﺟﯾل ﺑﮫ اﻗﺻﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده اﺳت .ﻟذا ﮐﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن اﻟﮕوﯾﯽ اﺳت ﺑرای
ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی ﺗﻣﺎم اﻋﺻﺎر اﻣﺎ ﻧﮫ در ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ.

ﺗﻣرﯾن :
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد وﻗﺎﯾﻊ ﻣذﮐور در  ١ : ۶ــ  ٧و  ١ : ٨ــ  ٢۵را ﺑررﺳﯽ و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾد.

ﺗﻌﺑﯾر ﮐﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن
ﻣﻘﺻود ﻣﺎ از ﺗﻌﺑﯾر ﮐﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم آﯾﺎ اﯾن ﮐﺗﺎب اﻟﮕوﯾﯽ ﺑرای ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی ھﻣﮥ اﻋﺻﺎر
اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺷرﺣﯽ اﺳت از ﮐﻠﯾﺳﺎی اوﻟﯾﮫ .و اﮔر اﻟﮕو ھﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان از آن ﺑﮭره ﮔرﻓت و اﮔر ﻧﯾﺳت
ﭘس ﻣوﺿوع ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭼﮫ ﻣﯾﺷود؟
در اﯾﻧﺟﺎ ﮐوﺷش ﻣﯽ ﺷود رھﻧﻣودی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اراﺋﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را در ﺗﻌﺑﯾر ﺻﺣﯾﺢ اﯾن ﮐﺗﺎب ﯾﺎری دھد.

ﺑرﺧﯽ اﺻول ﮐﻠﯽ
آﯾﺎ وﻗﺗﯽ آﯾﺎﺗﯽ از اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم » ،اﯾن را ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾم « ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮕوﯾﯾم» ،
اﯾن را ﻣﯽ ﺷود اﻧﺟﺎم داد «؟ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺑﻣﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ً ﻧﮕوﯾد ﺑﺎﯾد ﭼﯾزی اﻧﺟﺎم دھﯾم ،آﻧﭼﮫ ﺻرﻓﺎ ً رواﯾت
ﯾﺎ ﺷرح داده ﺷده ﺑﺎﺷد ھرﮔز ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺻورت ﻗﺎﻧون ﻻزم اﻻﺟرا ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﺎﺷد.
 ١ــ ﮐﻼم ﺧدا در اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻘﻠﯾد ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎﺷد ﺑﺷرطﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد رواﯾت ﻣزﺑور
ﻧﯾز ھﻣﯾن ﺑوده ﺑﺎﺷد.
 ٢ــ آﻧﭼﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺻد اﺻﻠﯽ رواﯾت در درﺟﮥ دوم ﻗرار دارد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﮑر ﻧوﯾﺳﻧدۀ را ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧد اﻣﺎ
ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﻧدازۀ ﻗﺻد اﺻﻠﯽ ارزش ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑدان ﻣﻧظور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺿﻣﻧﯽ دارد ﻧﻔﯽ ﮐﻧﯾم ﯾﺎ
ﺑﮕوﯾﯾم در ﭼﻧﯾن ﻣﻔﮭوﻣﯽ ھﯾﭻ درﺳﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﻧﯾﺳت .آﻧﭼﮫ ﻣﺎ ﻣﯾﮕوﯾﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﺿﻣﻧﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻧوی ﻧﺑﺎﯾد ﺟﺎی ﻣﻔﮭوم
اﺻﻠﯽ را ﺑﮕﯾرد ،ھرﭼﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣﻔﮭوم ﺛﺎﻧوی ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ را ﮐﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕر اراﺋﮫ ﺷده ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد ) .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑرﮔزاری
ﺷﺎم ﺧداوﻧد ﺑطور ﻣرﺗب ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم اﺻﻠﯽ ﻋﮭد ﺟدﯾدی اﺳت ،اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ روزی ﯾﺎ ھرﭼﻧد وﻗت ﯾﮑﺑﺎر آﻧرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﯾﮏ
اﻣر ﺛﺎﻧوی اﺳت( .

20

 ٣ــ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ارزش ﺗﻘﻠﯾدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﭼﻧﯾن ﻣﻧظوری ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﻣﻧظور ﻟوﻗﺎ از رواﯾت اﻋﻣﺎل  ١ : ۶ــ  ٧اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن رھﺑران ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﮕذارد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻣﺎم
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﻋﺻﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت از اﯾن اﻟﮕو ﭘﯾروی ﻣﯾﮑردﻧد.
اﺧﺗﻼف ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﻣورد ﻣﻔﺎھﯾم ﺛﺎﻧوی اﺳت ،ﺑوﯾژه اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ اﺻرار دارﻧد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮕوﯾﻧد
ﻧﺻﺢ ﺻرﯾﺢ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در واﻗﻊ ارزش ﺛﺎﻧوی دارد.
ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺻرﯾﺣﺎ ً ﻧﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻌﻣﯾد ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً داﺧل آب ﻓرو رﻓت ،ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ را ﺑﺎﯾد ﺗﻌﻣﯾد
داد ،ﻧﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﻌﻣﯾد روح ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﻧد ،و ﻧﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﻋﺷﺎء رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ھر ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ اﺟرا
ﺷود .ﭘس ﻣﺎ از ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺛﻼ ً ﺑرای ﺗﻌﻣﯾد ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ ً در آب ﻓر رﻓت؟ از ﻣﻔﮭوم واژه » ﺗﻌﻣﯾد « ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ
ﻓرو رﻓﺗن اﺳت؛ از ﺷرح ﺗﻌﻣﯾدی ﮐﮫ در اﻋﻣﺎل  ٣٨ : ٨ــ  ٣٩آﻣده و ﻣﯾﮕوﯾد » ،ھر دو ﺑﮫ آب ﻓرو ﺷدﻧد « و » ﭼون از آب
ﺑﺎﻻ آﻣدﻧد « و از روﻣﯾﺎن  ۶و ﻏﯾره .ھﯾﭻ ﺟﺎ دﻗﯾﻘﺎ ً دﺳﺗور داده ﻧﺷد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾد ﺑﮕﯾرﻧد ،زﯾرا اﯾن اﻣر ﺑرای ھﻣﮫ روﺷن
ﺑوده اﺳت .اﺳﺗدﻻل درﺑﺎرۀ ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻧﯾز ﮐﮫ از دﺳﺗور ﺻرﯾﺢ ﮐﻼم ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ارزش اﯾﻣﺎﻧﯽ دارد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﭼﻧﯾن ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرد.

ﺑرﺧﯽ اﺻول ﺧﺎص
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،در ﻣورد ﺗﻔﺳﯾر ﺳواﺑﻖ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اﺻول زﯾر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 ١ــ اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ھرﮔز ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدﺳﯽ ،ﺑرای اﺛﺑﺎت اﻋﻣﺎل و رﻓﺗﺎر ﺧود از ﻗﯾﺎس
)  ( analogyاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﻣﺛﻼ ً ﻧﻣﯾﺗوان از روش ﺟدﻋون ) ﺷﺑﻧم روی ﭘوﺳت ( ،ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ارادۀ ﺧدا اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺧدا ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از روی رﺣﻣت ﺧوﯾش ﺷﮏ ﺟدﻋون را ﺑر طرف ﮐرد ،ﺑرای دﯾﮕری ھم اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧد ،اﻣﺎ ﭘﺷﺗواﻧﮫ
ﯾﺎ ﺗرﻏﯾب ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدﺳﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺳت.
 ٢ــ ھرﭼﻧد ﻗﺻد اﺻﻠﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ رواﯾﺎت ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺟﻧﺑﮥ ﺗﻧوﯾر و ﮔﺎھﯽ
ارزش » اﻟﮕوﯾﯽ « دارﻧد .ﺑطوری ﮐﮫ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ،ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد اﻏﻠب ﺳواﺑﻘﯽ را از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑردﻧد .ﻣﺛﻼ ً ﭘوﻟس
از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرای ھﺷدار دادن ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎذﺑﯽ ﺑﮫ ﮔزﯾﻧش اﻟﮭﯽ ﺧود داﺷﺗﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد )  ١ﻗرن ١٠
 ١ :ــ  ،( ١٣و ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾز ﻧﻣوﻧﮥ داود را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرد ﺗﺎ ﮐﺎر ﺷﺎﮔردان را در روز ﺳﺑت ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد )
ﻣرﻗس  ٢٣ : ٢ــ .( ٢٨
اﻣﺎ ﻣﺎ ھﯾﭼﮑدام اﯾن اﺟﺎزه را ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل دﺳت ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر
ﺑزﻧﯾم .ﺑﺎﯾد ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ از ﺳﺎﺑﻘﮫ ای در ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺟﮭت ﺗوﺟﯾﮫ و اﺛﺑﺎت ﻋﻣل ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾم .ﻣردم ﻧﺑﺎﯾد ﻣرﺗﺑﺎ ً ﻧﺎن ﺗﻘدﻣﮫ
ﺑﺧورﻧد ﯾﺎ روز ﺳﺑت ﮔﻧدم ﺑﭼﯾﻧﻧد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﺳﺑت ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﯾﮏ اﺻﻠﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﺑت ﺟﻠوه
ﮔر ﻣﯾﺳﺎزد.
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ﻧﮑﺗﮫ ای را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺗذﮐر داد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدﺳﯽ ﺑﺗواﻧد ﻋﻣﻠﯽ را در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر
ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد ،ﻻزم اﺳت اﺻل آن ﻋﻣل در ﺟﺎی دﯾﮕری ﺗﻌﻠﯾم داده ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕر ﻗﺻد اﺻﻠﯽ آﻣرزش آن ﻋﻣل
ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﺑﮑﺎر ﺑردن ﻋﻣل ﭘﺎﮐﺳﺎزی ھﯾﮑل ﺗوﺳط ﻋﯾﺳﯽ ﺟﮭت ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﺑرﺋﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺧﺷم ﻣﻘدس ــ ﮐﮫ ﻣﻌﻣﻼ ً
ﭘوﺷﺷﯽ اﺳت ﺑرای ﺧﺷم ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ اﺳت ــ زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎدن اﯾن ﻗﺎﻧون ﺗﻔﺳﯾر .از طرف دﯾﮕر ،ﻣﯾﺗوان ﭘدﯾدۀ ﺻﺣﺑت ﺑزﺑﺎﻧﮭﺎی
ﻋﺻر ﺣﺎﺿر را ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑر اﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﮥ اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﺑﻠﮑﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌﻠﯾم اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ١٢ــ  ،١۴ﮐﮫ در ﺧﺻوص ﻋطﺎﯾﺎی
روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ،ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد.
 ٣ــ در ﻣورد ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣراﺳم ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﺳواﺑﻖ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮔﺎھﯽ ﻣورد ﺗﮑرار و ﺗﻘﻠﯾد ﻗرار ﮔﯾرﻧد ــ
ﺣﺗﯽ اﮔر طرح اﻟﮕوﯾﯽ ﻣﺣﺳوب ﻧﺷوﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑداﻧﯾم ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎ و ﻣراﺳﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﮑرار ھﺳﺗﻧد ﻻزم اﺳت اﯾن ﻧﮑﺎت را
رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾم (١) :وﻗﺗﯽ ﯾﮏ طرح از آن ﻋﻣل وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آن طرح ﻧﯾز در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﮑرار ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻗﺎﻋده ﺑﮫ
ﺣداﮐﺛر ﻗدرت ﺧود ﻣﯽ رﺳد (٢) .وﻗﺗﯽ طرﺣﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و ﻣﺑﮭم وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و ﯾﺎ طرﺣﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ﺗﻧﮭﺎ در ﻣوردی ﻣﯾﺗوان آﻧرا ﺗﮑرار ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎﺋﯾد اﻟﮭﯽ آن ﻋﻣل ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ آن ﻋﻣل ﺑﺎ آﻧﭼﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕر ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس
ﺗﻌﻠﯾم داده ﺷده اﺳت ،ﻣﻧﺎﻓﺎت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد (٣) .آﻧﭼﮫ ﺑﻠﺣﺎظ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺷروط ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﮑرار اﺳت و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗﺎﻟب
ﻓرھﻧﮓ ﺟدﯾد و ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﯾﺎﯾد.
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﺋدۀ ﺑﺎﻻ دﻟﯾل ﻣﺣﮑﻣﯽ در ﺗﺎﺋﯾد ﺗﻌﻣﯾد در داﺧل آب ،و دﻟﯾل ﺿﻌﯾﻔﯽ در ﻣورد
ﺑرﮔزاری ﻋﺷﺎء رﺑﺎﻧﯽ در روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ،اراﺋﮫ داد .اﻣﺎ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺗﻌﻣﯾد ﮐودﮐﺎن ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ از ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻧﻣﯾﺗوان اراﺋﮫ داد )
ھرﭼﻧد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﺗوان ﻣدرﮐﯽ ﺑدﺳت داد ،اﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ﻏﯾر از ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ
ﻣطرح اﺳت (.
آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ اراﺋﮫ ﺷد ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﺧدا ﺑود ،و ﻧﮫ ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣل ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس.

اﻧﺎﺟﯾل ــ ﯾﮏ داﺳﺗﺎن از ﭼﻧد دﯾدﮔﺎه
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺻول ﺗﻔﺳﯾری ﮐﮫ در ﻣورد رﺳﺎﻻت و رواﯾﺎت ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺑﯾﺎن ﺷد ،ﺑﻧظر ﺻﺣﺑت در ﻣورد اﻧﺎﺟﯾل
زاﯾد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،زﯾرا ﻣﺣﺗوای اﻧﺎﺟﯾل ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﯾﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﻣطﺎﻟب رﺳﻼﺗﻧد ،و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ رواﯾت ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھر
ﯾﮏ از اﻧﺎﺟﯾل ﺳﺑﮏ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧد و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ درک ﺻﺣﯾﺢ ﻣﻔﮭوم » ﻣﻠﮑوت ﺧدا « و ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﺑط دادن اﯾن ﻣﻔﮭوم ﺑﮫ
روش زﻧدﮔﯽ اﻣروزی ﻣﺎ ،اﯾﺟﺎب ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﺧش ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای را ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺣث اﺧﺗﺻﺎص دھﯾم.
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ﻣﺎھﯾت اﻧﺎﺟﯾل
ﻣﯾﺗوان ﺑﺟرات ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت اﻧﺎﺟﯾل از اﯾن دو ﻣوﺿوع ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷوﻧد (١) :ﻋﯾﺳﯽ ﺧود ھﯾﭻ
اﻧﺟﯾﻠﯽ ﻧﻧوﺷﺗﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ دﯾﮕران درﺑﺎرۀ او ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد؛ ) (٢ﭼﮭﺎر اﻧﺟﯾل وﺟود دارد.
اﮔر ﻋﯾﺳﯽ ﺧود ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻧوﺷت ،ﮐﺗﺎﺑش ﺷﺎﯾد ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺗب ﯾﮑﯽ از اﻧﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷد .در ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎء ﻣﺛﻼ ً
ﻋﺎﻣوس ،ﻧوﺷﺗﮭﺎ و ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﺎﻣوس را ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧودش ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ در ﻣورد ﻋﯾﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .اﻧﺎﺟﯾل ﺣﺎوی ﺗﻌﺎﻟﯾم و
زﻧدﮔﯽ ﻋﯾﺳﯽ ھﺳﺗﻧد از زﺑﺎن ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ،ﻧﮫ ﺧود ﻋﯾﺳﯽ .ﻣﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭘوﻟس و ﻋﻘﺎﯾد او را ﺧوب ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم اﺑﺗدا رﺳﺎﻻت او
ﺳﭘس اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن را ﻣﯾﺧواﻧﯾم .اوﻟﯽ ﻋﻘﺎﯾد او را و دوﻣﯽ ﺷرح ﺣﺎﻟش را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﻣﺎ در ﻣورد ﻋﯾﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت.
ھرﭼﻧد در اﻧﺎﺟﯾل ﺗﻌﺎﻟﯾم او را ﻣﯾﺧواﻧﯾم ،اﻣﺎ ﺑر ﺧﻼف رﺳﺎﻻت ﭘوﻟس اﯾن ﺗﻌﺎﻟﯾم را ﺧود ﻋﯾﺳﯽ ﻧﻧوﺷﺗﮫ ،از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻔر
از دﯾدﮔﺎه ﮔوﻧﺎﮔون آﻧﮭﺎ را ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد؛ و اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﺷﮑل ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺑﺎﯾد در اﯾن ﻣورد ﻧﮕران ﺷد؛ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺣﺳﻧﺎت اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ داﺷت .وﻟﯽ ﺑﮭرﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﺎدﯾد واﻗﻌﯽ
ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺑررﺳﯽ ﮐرد .ﭼرا ﭼﮭﺎر اﻧﺟﯾل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد؟ ﭼطور ﻣﺎ ﭼﮭﺎر ﮐﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﻧدارﯾم؟ وﺟود ﭼﮭﺎر اﻧﺟﯾل ﻧﮫ ﻓﻘط
ﻋﯾب ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺳﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت ﻧوﯾﻧدﮔﺎﻧش را ﺑﮫ ظﮭور ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
ھرﯾﮏ از ﭼﮭﺎر اﻧﺟﯾل ﺗﮑرار ﻣطﺎﻟب دﯾﮕری اﺳت ﻣﻧﺗﮭﺎ در ﻗﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل درک ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺧﺎص ﺧود ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑودن ﭘﯾﺎم و ﺷﺧﺻﯾت ﻋﯾﺳﯽ اﺳت .آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑزﺑﺎن آراﻣﯽ در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻧﺳﺑﺗﺎ ً روﺳﺗﺎﯾﯽ ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت ،ﺑزﺑﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺷﮭری ﯾوﻧﺎﻧﯽ در دﺳﺗرس ھﻣﮕﺎن ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .در ﺿﻣن وﺟود ﭼﮭﺎر اﻧﺟﯾل دﻟﯾل ﻣﺣﮑﻣﯽ اﺳت ﺑر
ﺷﺧﺻﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ او وﺟود داﺷﺗﮫ و ﺷﺧﺻﯾت ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻧﺑوده اﺳت .ﻟذا ﺑررﺳﯽ ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﯾﺳﯽ و ﻧﯾز
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻧﺎﺟﯾل ،ھر دو ﺑرای ﺗﻔﺳﯾر اﻧﺎﺟﯾل ﻣﮭم اﺳت.

ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ــ ﺑطور ﮐﻠﯽ
ﺑرای درک ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﮭودﯾت ﻗرن اول آﺷﻧﺎ ﺳﺎﺧت .ﻣطﺎﻟﻌﮥ
ﮐﺗب ﻣرﺑوطﮫ از ﻗﺑﯾل » ﻣﻌرﻓﯽ ﻋﮭد ﺟدﯾد « ﻣﯾﺗواﻧد ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد .در ﺿﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ روش ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ داﺷت.
ﻋﯾﺳﯽ از ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑدﯾﻊ در ﺗﻌﺎﯾم ﺧود ﺑﮭره ﻣﯾﮕرﻓت .ﺑﮫ اﻏراق ﻋﻣدی ﮐﻼم او ) ﺻﯾﻐﮥ ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ( در ﻣﺗﯽ  ٢٩ : ۵ــ  ٣٠ﺗوﺟﮫ
ﻓرﻣﺎﯾﯾد .ھﻣﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺷﺧص ﭼﺷم ﺧود را درآورد و ﭘﺎی ﺧود را ﺑﺑرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧظور او اﯾن
ﺑود ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺑﺎﯾد از ﺧود ﺟدا ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ از ﮐﺟﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ » ﻣﻧظور ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺷﺧص
ﭼﺷم ﺧود را درآورد «؟ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ از ﭼﻧﯾن روﺷﮭﺎی ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اطﻼع دارﯾم و ﻣﯾداﻧﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮔوﯾﻧده ﺗوﺟﮫ داﺷت ﻧﮫ ﺑﮫ
آﻧﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد!
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ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ــ ﺑطور ﺟزﺋﯽ
اﯾن ﺟﻧﺑﮥ ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺷﮑﻠﺗر اﺳت ،زﯾرا ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﻌﺎﻟﯾم او در ﻣﺿﻣون ﺧود ﺑﻣﺎ ﻧرﺳﯾده اﺳت.
دﻟﯾل اﯾن اﻣر آﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎن و ﮐﺎرھﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﺑطور ﺷﻔﺎھﯽ و دھﺎن ﺑدھﺎن در طول دﺳت ﮐم ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑطور ﭘراﮐﻧده ﺑﮫ
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻧﺎﺟﯾل ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﮐﺛر ﺗﻌﺎﻟﯾم او ﺑﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﺷﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﻧد .در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد اﮔر ﻣﺿﻣون اﺻﻠﯽ اﯾن
ﮔﻔﺗﺎر ﻋﯾﺳﯽ » ﻣﺎل ﻗﯾﺻر را ﺑﮫ ﻗﯾﺻر دھﯾد ﻣﺎل ﺧدا را ﺑﮫ ﺧدا « را ﻧﻣﯾداﺷﺗﯾم ﭼﮫ ﺑرداﺷﺗﮭﺎی ﻏرﯾﺑﯽ از اﯾن ﺗﻌﻠﯾم او ﻣﯾﺷد.
ﻣﺿﻣون اﯾن ﺗﻌﻠﯾم ﺳواﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻋﯾﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﯾﮑﻧﻧد ) ﻣرﻗس  ١٣ : ١٢ــ .( ١٧
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻧﺎﺟﯾل وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن و ﺷرح ﺣﺎل ﻋﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﭘراﮐﻧده ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺳﯾده ﺑود ﺑر ﻣﯽ ﺧوردﻧد ،در
ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ روح اﻟﻘدس ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻟﮭﺎم ﻣﯾﮑرد آﻧﮭﺎ را ﺑرداﺷﺗﮥ ﺗﺣرﯾر در ﻣﯽ آوردﻧد .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﺧﻧﺎن و ﺗﻌﺎﻟﯾم
ﻋﯾﺳﯽ را در ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠف در اﻧﺎﺟﯾل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﭼﻧدﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺟزه در ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ و ﺗﺣت ﯾﮏ ﻣوﺿوع
ﻣﻌﯾن ﻧﯾز ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت .ﻣﺛﻼ ً ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﯾﺳﯽ در ﻣﺗﯽ  ۵ــ  ٧ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﻋظﮥ ﺳرﮐوه ﻣﻌروف اﺳت در واﻗﻊ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون اﯾراد ﺷده ،وﻟﯽ او ﺑطور ﻣوﺿوﻋﯽ آﻧﮭﺎ را در ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ذﮐر ﻣﯾﮑﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻣﻠﮑوت را در طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
ﻣوﺿوﻋﯽ در ﺑﺎب  ١٣ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﯾن ﻣطﺎﻟب در ﻟوﻗﺎ ﺑطور ﭘراﮐﻧده در ﺟﺎھﯽ ﻣﺧﺗﻠف اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود.
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﻧﺎﺟﯾل ﺑﺎﯾد از ﺧود اﯾن ﺳوال را ﺑﭘرﺳﯾد ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﯾز ﻧداﻧﯾد ،ﮐﮫ
ﺷﻧوﻧدﮔﺎن و ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺗﻌﺎﯾم ﻋﯾﺳﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،آﯾﺎ ﺷﺎﮔرداﻧﻧد ،ﺟﻣﺎﻋت اﺳت ،ﯾﺎ دﺷﻣﻧﺎن او .ﺷﻧﺎﺧت ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻋﯾﺳﯽ و ﯾﺎ ﺷﻧوﻧدﮔﺎن او ﻟزوﻣﺎ ً ﺗﺎﺛﯾری در ﻣﻌﻧﯽ اﺻﻠﯽ او ﻧﺧواھد داﺷت ،وﻟﯽ ﺑﯾﻧش ﺷﻣﺎ را ﻋﻣﯾﻘﺗر و وﺳﯾﻌﺗر ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﻋﻣﻖ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻓرﻣوده اﺳت ﭘﯽ ﺑﺑرﯾد.

ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻧﺎﺟﯾل
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧظور ﻣﺎ ﺻﺣﺑت درﺑﺎرۀ ﻣﺿﻣون ادﺑﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدۀ اﻧﺟﯾل در آن ﻣطﺎﻟب ﺧود را در آن
ﻣﯾرﯾزد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھرﯾﮏ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﮫ ﻗﺑل از ھرﭼﯾز او را ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن اﻧﺟﯾﻠش واداﺷﺗﮫ اﺳت.
اﻧﺟﯾل ﻣرﻗس را ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .از ﻧظر ﻣﺎھﯾت ﻣﺳﯾﺢ ﮔوﻧﮥ ﻋﯾﺳﯽ اﺳن اﻧﺟﯾل ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت.
ﮔرﭼﮫ ﻣرﻗس ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻣوﻋود ﭘﺳر ﻗدرﺗﻧﻣﻧد ﺧداﺳت )  ( ١ : ١ﮐﮫ در ﺟﻠﯾل ﺑﺎ ﻗدرت و ﺷﻔﻘت ﻣﯾﮕردد )  ١ــ  ( ٨وﻟﯽ در
ﺿﻣن او ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ھوﯾت ﻣﺳﯾﺢ ﺑودﻧش را ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯾﮑرد )  .( ... ۴٣ : ۵ ،١٢ : ٣ ،٣۴ : ١دﻟﯾل اﯾن اﺳﺗﺗﺎر اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺧود ﻋﯾﺳﯽ از ﻣﺎھﯾت و ﻓرﺟﺎم ﮐﺎر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﯾﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ از رﻧﺟﮭﺎ و ﻣرگ ﺑﻧدۀ ﺑرﮔزﯾدۀ ﺧد ،آﮔﺎھﯽ داﺷت .ھرﭼﻧد او ﺳﮫ ﺑﺎر
اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑرای ﺷﺎﮔرداﻧش ﺗﻌرﯾف ﮐرد ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻧﻔﮭﻣﯾدﻧد.
ﻋﻼﻗﮥ ﻣرﻗس ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﯾﯽ ﻋﯾﺳﯽ ھﻣﭼون ﺑﻧدۀ رﻧﺟﯾدۀ ﺧدا ،ﺑﯾﺷﺗر آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﭘﯽ
ﻣﯾﺑرﯾم ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﺎﮔردی ﻋﯾﺳﯽ ھﯾﭻ اﺷﺎره ای ﻧﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷرح رﻧﺟﮭﺎی ﺧود ﻣﯽ ﭘردازد ) : ٨
 ٣١ــ  .( ٣٣اﯾن ﺑدان ﻣﻧظور اﺳت ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده ﺑداﻧد ﺻﻠﯾب و ﺑﻧدﮔﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧد در ﺿﻣن ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺷﺎﮔردی راﺳﺗﯾن
ﻧﯾز ھﺳت.
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ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣطﺎﻟب را ﺑﺎ ﺧواﻧدن دﻗﯾﻖ ﻣرﻗس ﻣﯾﺗوان ﮐﺷف ﮐرد؛ و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ اوﺳت .در ﺿﻣن
اﺣﺎدﯾث ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﯾز اﯾن را ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯾﮑﻧد .ﺑر اﺳﺎس اﺣﺎدﯾث ،ﻣرﻗس ﻗﺑل از ﺷﮭﺎدت ﭘطرس ﺑﺎ او ﺑوده و ﻣطﺎﻟب اﻧﺟﯾﻠش را در
واﭘﺳﯾن روزھﺎی زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭘطرس از دھﺎن او ﺷﻧﯾده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳﺧﺗﯾﮭﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در روم.

ﻣﺿﻣون ادﺑﯽ
در ﻣورد رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده ﺑرای درک ﻣطﺎﻟب » ﭘﺎراﮔراﻓﯽ « ﻓﮑر ﮐﻧد .در ﻣورد اﻧﺎﺟﯾل ﺑﺎﯾد » اﻓﻘﯽ
« و » ﻋﻣودی « ﻓﮑر ﮐرد.
» اﻓﻘﯽ ﻓﮑر ﮐردن « ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﻣطﻠﺑﯽ را در ﯾﮏ اﻧﺟﯾل ﻣﯾﺧواﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد از ﻣﺗرادﻓﮭﺎی آن در اﻧﺎﺟﯾل
دﯾﮕر ﻧﯾز ﻣطﻠﻊ ﺑﺎﺷﯾد .اﻟ ﺑﺗﮫ در اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﻣواظب ﺑود ﺑﮫ اﻓراط ﻧرﻓت ،زﯾرا در اﺻل ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻧﺎﺟﯾل ﺑﺎ اﯾن ﻗﺻد اﻧﺟﯾل
ﺧود را ﻧﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣردﯾف ﺑﺎ اﻧﺎﺟﯾل دﯾﮕر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷود .اﻣﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺧدا ﭼﮭﺎر اﻧﺟﯾل ﺑرای ﻣﺎ ﺗدارک دﯾده ،ﻣوﯾد اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗوان آﻧﮭﺎ را ﻣﺟزا از ھم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرد.
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﮑﺗﮫ ای را ﻧﯾز ھﺷدار داد ،و آن اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭼﮭﺎر اﻧﺟﯾل ﺑﻣوازات ﯾﮑدﯾﮕر ،ﺑﻣﻧظور ﭘر
ﮐردن ﺟﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ اﻧﺟﯾل ﺑﺎ ﻣطﺎﻟب اﻧﺟﯾل دﯾﮕر ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺷﺎﯾد ﺑرای ﺑررﺳﯽ زﻧدﮔﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﺎﻟب ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ از ارزش ﮐﻼﻣﯽ ﻣﯾﮑﺎھد ،و ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﺎ ھم در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ اﯾن ارزش ﮐﻼﻣﯽ اﺳت .روح اﻟﻘدس ﺑرای ھرﯾﮏ
از اﻧﺎﺟﯾل ﻣﻘﺻود ﺧﺎﺻﯽ را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﻔظ ﺷود.
» اﻓﻘﯽ ﻓﮑر ﮐردن « ﺑﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھرﯾﮏ از اﻧﺎﺟﯾل ﭘﯽ ﺑﺑرﯾم و ﻧﯾز ﺑداﻧﯾم ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﻣطﻠب
در ﭼﻧدﯾن ﻣﺿﻣون اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
در ﻣطﺎﻟﻌﮥاﻧﺎﺟﯾل ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺎل اﺳت ﭘﯾش ﻓرﺿﮭﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ راﺑطﮥ آﻧﮭﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ از ﭘﯾش ﻓرﺿﮭﺎی
راﯾﺞ اﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﺣﺗﻣل اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺎﺟﯾل ﺑطورذ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺟزا از ﯾﮑدﯾﮕر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﻣدارک ﮐﺎﻓﯽ در رد اﯾن ﻣوﺿوع وﺟود
دارد ،ﺑطورﯾﮑﮫ ﺟﺎی ھﯾﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﻧﮕﺎرش اﻧﺎﺟﯾل راﺑطﮫ ای ﺑوده اﺳت.
ﺳﮫ اﻧﺟﯾل ھﻣﺎﻧﻧد ،ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت ادﺑﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر دارﻧد .ﻣطﺎﻟب اﻧﺎﺟﯾل ﺑﻘدری ﺷﺑﯾﮫ ھم اﺳت ﮐﮫ اﮔر آﻧﮭﺎ را
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر اطﻼع ﻧداﺷﺗﮫ ﻣﺣﺎل ﺑود از ﭼﮭﺎر ﻧﻘطﮥ ﻣﺧﺗﻠف در اﻣﭘراطوری روم اﯾﻧﻘدر ﺷﺑﯾﮫ ھم ﺑﻧوﯾﺳﻧد .ﺑﮫ ﺟدول زﯾر
در ﻣورد رواﯾت ﺗﻐذﯾﮥ ﭘﻧﺟﮭزار ﮐﮫ در ھر ﭼﮭﺎر اﻧﺟﯾل آﻣده ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد:
 (١ﺗﻌداد واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﯾﺎن داﺳﺗﺎن ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ
ﻣﺗﯽ
ﻣرﻗس
ﻟوﻗﺎ

١۵٧
١٩۴
١۵٣
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ﯾوﺣﻧﺎ

١٩٩

 (٢ﺗﻌداد واژﮔﺎن ﻣﺷﺗرک در ﺗﻣﺎم ﺳﮫ اﻧﺟﯾل اول۵٣ :
 (٣ﺗﻌداد واژﮔﺎن ﯾوﺣﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺎﺟﯾل دﯾﮕر ﻣﺷﺗرک اﺳت٨ :
(۴درﺻد اﻧطﺑﺎق ﻣطﺎﻟب
ﻣﺗﯽ و ﻣرﻗس
ﻣﺗﯽ و ﻟوﻗﺎ

 ۵٩درﺻد
 ۴۴درﺻد

ﻟوﻗﺎ و ﻣرﻗس

 ۴٠درﺻد

ﯾوﺣﻧﺎ و ﻣﺗﯽ

 ٨/۵درﺻد

ﯾوﺣﻧﺎ و ﻣرﻗس
ﯾوﺣﻧﺎ و ﻟوﻗﺎ

 ٨/۵درﺻد
 ۶/۵درﺻد

واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﯾوﺣﻧﺎ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺗﺎﺑش را ﻧوﺷﺗﮫ .اﻣﺎ ﺳﮫ اﻧﺟﯾل دﯾﮕر از ﺷﺑﺎھت ﻓوق اﻟﻌﺎده زﯾﺎدی
ﺑرﺧوردارﻧد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑزﺑﺎ ن ﯾوﻧﺎﻧﯽ وارد ﺑﺎﺷد ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت دو ﻧﻔر ﺑطور ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺟزا از ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺗواﻧﻧد ﯾﮏ
داﺳﺗﺎن را ﺑﺎ  ۶٠درﺻد اﻧطﺑﺎق ) واژۀ ﻣﺷﺗرک ( ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ اﻧﺎﺟﯾل ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اوﻟﯾن اﻧﺟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد ،اﻧﺟﯾل ﻣرﻗس ﺑود .ﻣﺗﯽ و
ﻟوﻗﺎ ھرﯾﮏ ﺑطور ﺟداﮔﺎﻧﮫ از ﻣطﺎﻟب ﻣرﻗس ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .اﻣﺎ از ھرﯾﮏ از اﯾن دو ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕری ﻧﯾز داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑدون
اطﻼع از ﯾﮑدﯾﮕر از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد.
ﺗﻣرﯾن :ﻣﺗﯽ  ١۵ : ٢۴ــ  ،١۶ﻣرﻗس  ١۴ : ١٣و ﻟوﻗﺎ  ٢٠ : ٢١ــ  ٢١را ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد

و ﻣﺷﺎھدات ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
» ﻋﻣوﻣﯽ ﻓﮑر ﮐردن « ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ داﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ را در اﻧﺟﯾل ﻣﯾﺧواﻧد ،ﺑﺎﯾد ھم از ﻣﺿﻣون
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﯾﺳﯽ و ھم از ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺎ اطﻼع ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻣﺛل ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺗﯽ  ١ : ٢٠ــ  ١۶را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .ھدف ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم اﯾن داﺳﺗﺎن در
ﻣﺿﻣون ﻣوﺟود در اﻧﺟﯾل ﻣﺗﯽ ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد .اﮔر ﺑﺗدا ﺑطور اﻓﻘﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ در دو طرف اﯾن ﻣﺛل ،ﻣطﺎﻟب
دﯾﮕری ھﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﯽ از ﻣرﻗس ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ) ﻣﺗﯽ  ١ : ١٩ــ ٣٠؛  ١٧ : ٢٠ــ ٣۴؛ ﻣرﻗس  ١ : ١٠ــ  .( ۵٢در ٣١ : ١٠
ﻣرﻗس ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد » ،اﻣﺎ ﺑﺳﺎ اوﻟﯾن ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣﯾﮕردﻧد و آﺧرﯾن ﮐﮫ اوﻟﯾن « ،ﮐﮫ ﻣﺗﯽ ﻋﯾﻧﺎ ً در  ٣٠ : ١٩آﻧرا ﻧﻘل ﻣﯾﮑﻧد .اﻣﺎ در
26

ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﻣﺗﯽ ﻣﺛل ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن را وارد اﻧﺟﯾﻠش ﻣﯾﮑﻧد و در ﺧﺎﺗﻣﮥ آن )  ،( ١۶ : ٢٠ھﻣﺎن ﮔﻔﺗﺎر را ﺗﮑرار ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،در
اﻧﺟﯾل ﻣﺗﯽ ﻣﺿﻣون اﯾن ﻣﺛل ﮔﻔﺗﺎر ﻋﯾﺳﯽ اﺳت درﺑﺎرۀ آﺧرﯾﻧﯽ ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮥ اﺧﻼﻗﯽ اﯾن ﻣﺛل ) ﻣﺗﯽ  ١ : ٢٠ــ  ( ١۵اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻠﮑوت ،ﭘﺎداﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﮕﯾرﯾم ﺑﮫ ﻓﯾض و ﻟطف
ﺧدا ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳت! اﯾن ﻣﺛل اﺣﺗﻣﺎﻻ ً در ﻣﺿﻣون اﺻﻠﯽ اش ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﭘذﯾرﻓﺗن ﮔﻧﺎھﮑﺎران ﺗوﺳط ﻋﯾﺳﯽ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾراد ﻓرﯾﺳﯾﺎن ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت .اﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺗﯽ آﻧرا در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺷﺎﮔردی ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧد .او ﻣﯾﺧواھد ﺑﮕوﯾد
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺗرک ﮐرده اﻧد ﺗﺎ از ﻋﯾﺳﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ،آﺧرﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺷده اﻧد.

ﺗﻔﺳﯾر اﻧﺎﺟﯾل ﺑطور ﻣﺳﺗﻘل
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻧﺎﺟﯾل ،ﺑطوری ﮐﮫ دﯾدﯾم ،ﺻرﻓﺎ ً ﮔرد آوردﻧده ﻧﺑودﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﻟف .آﻧﮭﺎ ﺗﺣت ھداﯾت روح اﻟﻘدس
ﻣطﺎﻟب ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑردﻧد و ﺑطور ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﮫ ﻣﯾدادﻧد .ﺑطورﯾﮑﮫ ھرﯾﮏ از اﻧﺎﺟﯾل ﭘﯾﺎم ﺧﺎﺻﯽ را ﺑرای ﮔروه ﺧﺎص در
ﺑر دارد .ﺑرای ﻣﺛﺎل داﺳﺗﺎن ﻧﻔرﯾن ﮐردن درﺧت اﻧﺟﯾر ﺗوﺳط ﻋﯾﺳﯽ ،در ﻣرﻗس ﺑﻣﻧظور ﻧﺷﺎن دادن داوری ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ،
اﻣﺎ در ﻣﺗﯽ ﺟﮭت دادن درس اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ) ﻣرﻗس  ١٢ : ١١ــ  ٢٠ ،١۴ــ ٢۵؛ ﻣﺗﯽ  ١٨ : ٢١ــ .( ٢٢
ﻣرﻗس در اﻧﺟﯾل ﺧود ﺗوﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد و آﻧرا از ﺳﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار ﻣﯾدھد (١ :ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﻋﯾﺳﯽ در ﺑﯾن ﻣردم (٢ ،ﺷﺎﮔردی ﺑرای ﻋده ای اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر (٣ ،ﻣﺧﺎﻟﻔت دﺷﻣﻧﺎن.

ﺗﻣرﯾن :

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳﮫ ﺟﻧﺑﮫ ،ﻣرﻗس  ١۴ : ١ــ  ۶ : ٣را ﺑﺧواﻧﯾد و ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﻗﺳﻣت

ﮐدام ﺟﻧﺑﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.

ﺑرﺧﯽ ﻧظرات ﺗﻌﺑﯾری
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از آﻧﭼﮫ در ﻣورد رﺳﺎﻻت و رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﺗﻌﺑﯾر اﻧﺎﺟﯾل ﻧﯾز ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد.
ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ در ﻣورد دﺳﺗورات ﭘوﻟس در رﺳﺎﻻت ﮔﻔﺗﯾم ،در ﻣورد دﺳﺗورات ﻋﯾﺳﯽ در اﻧﺎﺟﯾل ﻧﯾز ﺻﺎدق
اﺳت .ﺑرای وﻗف دادن اﯾن دﺳﺗورات ،ﺑﺎﯾد ﻣﺿﻣون ﻓرھﻧﮓ را در ﻧظر ﮔرﻓت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل طﻼق و
ازدواج ﻣﺟدد را ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ ﺟواﻣﻊ ﻗرت ﺑﯾﺳﺗم ﻣﺗداول اﺳت ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑطور ﺳرﺳری و ﺑﺎ ذﮐر آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ در ﻓرھﻧﮓ آﻧزﻣﺎن
ﻓرﻣوده اﺳت ،ﺑررﺳﯽ ﮐرد .ﯾﺎ اﻣروزه ﮐﮫ دﯾﮕر ﺳرﺑﺎز روﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﮐﻧد ﯾﮏ ﻣﯾل راه ﺑروﯾم ) ﻣﺗﯽ ،( ۴١ : ۵
ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن دﺳﺗور را ﺑﮫ ﻣوارد اﻣروزی ﺗﻌﻣﯾم دھﯾم.
ﺑطور ﮐﻠﯽ در ﻣورد دﺳﺗورات و اﺣﮑﺎم ﻋﯾﺳﯽ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت اﺣﮑﺎم ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ﻧﮕرﯾﺳت .ﻣﺎ ﻻزم ﻧﯾﺳت اﺣﮑﺎم ﻋﮭد ﺟدﯾد را اﺟرا ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﯾم ،ﻧﺟﺎت ﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻓﯾض راﯾﮕﺎن ﺧدا دارد ،اﻣﺎ
اﺟرای اﯾن اﺣﮑﺎم ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﻓرزﻧدان ﺧدا ﭼﮫ ﻧوع زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
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داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد از ﻧظر ﮐﺎرﺑرد ،ﺑﮫ ﭼﻧد ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﻌﺟزات ﻋﯾﺳﯽ ﺑﻣﻧظور دادن درس
اﺧﻼق ﯾﺎ اراﺋﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺟﮭت ﺗﻘﻠﯾد در آﯾﻧده ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﻧد .ﻣﻌﺟزات در اﻧﺎﺟﯾل ﻣظﮭر ﻗدرت ﻣﻠﮑوت ﺧدا ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻋﯾﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﺷوﻧد.
ھﻧﮕﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮥ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮥ اﺻﻠﯽ داﺳﺗﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ﻣورد داﺳﺗﺎن ﺟوان
ﺛروﺗﻣﻧد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ ﺷﺎﮔردان ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﻔروﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد از او ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ) ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻟوﻗﺎ ۵
 ٢٧ :ــ ٣٠؛ ٣ : ٨؛ ﻣرﻗس  ٣ : ١۴ــ  .( ٩ﻧﮑﺗﮥ اﺻﻠﯽ داﺳﺗﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﺑرای ﺛروﺗﻣﻧدان ﭼﻘدر ﺳﺧت اﺳت ﮐﮫ
وارد ﻣﻠﮑوت ﺷوﻧد ،زﯾرا ﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ داراﯾﯽ ﺧود زﻧدﮔﯾﺷﺎن را در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﻣﺣﺑت ﺧدا ﻣﯾﺗواﻧد در زﻧدﮔﯽ ﭼﻧﯾن اﺷﺧﺎص ﻧﯾز ﻣﻌﺟزه ﮐﻧد .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در ﻣورد زﮐﯽ ﻣﺑﯾﻧﯾم.

ﺧﺎﺗﻣﮫ
ﺗﻌﺑﯾر ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑودن درک ﺻﺣﯾﺢ » ﻣﻠﮑوت ﺧدا « ﻣﺣﺎل اﺳت .ﺑرای درک اﯾن ﻣﻔﮭوم اوﻻ ً ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ
ﺗﻣﺎم ﻋﮭد ﺟدﯾد در ﯾﮏ ﭼﮭﺎر ﭼوب ﻣﻌﺎدﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرار دارد .اﻏﻠب ﯾﮭودﯾﺎن ﻋﺻر ﻋﯾﺳﯽ ﻧﮕرﺷﯽ ﻣﻌﺎد ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ داﺷﺗﻧد .ﻣردم در
اﻧﺗظﺎر روزھﺎی آﺧر ﺑﺳر ﻣﯾﺑردﻧد .ﺑﺎ آﻣدن ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،دورۀ ﻣﻠﮑوت ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﺎن دورۀ زﻣﺎﻧﮭﺎی آﺧر اﺳت ،ﺷروع ﺷد.
اﯾﻣﺎﻧداران ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ در دوران ﻣﻠﮑوت ﺧدا زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﯾن ﺷروع و آﺧر ﻣﻠﮑوت ﻗرار دارﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر از ﺑرﮐﺎت ﺧدا ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﯾم اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑطور ﮐﺎﻣل .ﻧﺟﺎت ،ﭘﯾروزی ﺑر ﮔﻧﺎه،
ﭘﯾروزی ﺑر ﻣرگ ،زﻧدﮔﯽ در روح ،آزدادی از ﻣﺣﮑوﻣﯾت ،ھﻣﮫ ﺳﮭم ﻣﺎ اﺳت؛ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﺷوﯾم ،ﻣﯽ ﻣﯾرﯾم،
ﻣﻐﻠوب ﺟﺳم ﻣﯾﺷوﯾم ،ﻣﯽ ﻣﯾرﯾم ،ﻣﻐﻠوب ﺟﺳم ﻣﯾﺷوﯾم ،و ﺑﺎﯾد ﭘﯾش ﺗﺧت داوری ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯾم .ﺑرای ﺗﻔﺳﯾر ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻻزم
اﺳت ﮐﮫ اﯾن » ﺗﻧش « را ﺑﺧﺎطر داﺷت.

ﻣﺛﻠﮭﺎ ــ ﻣﻧظور ﭼﯾﺳت؟
آﻧﭼﮫ در ﻣورد داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮔﻔﺗﯾم در ﻣورد ﻣﺛﻠﮭﺎ ﻧﯾز ﺻﺎدق اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑدﻟﯾل ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻏﻠط زﯾﺎدی
ﮐﮫ در ﺑﯾن ﻣردم از ﻣﺛﻠﮭﺎ وﺟود دارد ،در اﯾﻧﺟﺎ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺛﻠﮭﺎ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯾدھﯾم.
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اﻣﺛﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﻠط ﺗﻔﺳﯾر ﮐردن اﻣﺛﺎل ﺑﮫ زﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﺑر ﻣﯾﮕردد .در ﻣرﻗس  ١٠ : ۴ــ  ١٢ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾﮕوﯾد درک اﻣﺛﺎل
او از ﻣردم ﺧﺎرج ﭘوﺷﯾده اﺳت و ﺑرای اﯾﻣﺎﻧداران ﻧﯾز ﻣﻌﺎﻧﯽ رﻣزی و ﻣﺟﺎزی دارد .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ در طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺢ ،ﺑﺳﯾﺎری ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﺟﺎزی و رﻣزی دارد و ﻣﻌﺎﻧﯽ رﻣزی آﻧرا ﺑﺎﯾد ﮐﺷف ﮐرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل،
آﮔوﺳﺗﯾن داﺳﺗﺎن ﺳﺎﻣری ﻧﯾﮑو را ﮐﺎﻣﻼ ً رﻣزی ﺗﻠﻘﯽ ﮐرده ،ﺑرای ھر ﻋﻧﺻر آن ﻣﻌﻧﯽ ﺛﺎﻧوی ﻗﺎﯾل ﺷده :ﻣرد ﻣﺳﺎﻓر = آدم ،دزدان
= ﺷﯾطﺎن و ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧش ،ﮐﺎرواﻧﺳرا = ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﺳراﯾدار = ﭘوﻟس رﺳول ،و ﻏﯾره.
ھرﭼﻧد اﯾن ﺗﻔﺳﯾر ﺟﺎﻟب ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ،اﻣﺎ ﻗﺻد ﻋﯾﺳﯽ از ﺗﻌرﯾف آن ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑوده اﺳت .ﻗﺻد او ﻧﺷﺎن
دادن زاﺑطﮥ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺑود ﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدا.
ھﻣﮥ ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﺑرای ﺣﻠﻘﮥ داﺧﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎﻧداران ﻧﺑوده اﺳت .او ﺑرای ﻋﻣوم ﻣردم ﻧﯾز ﻣﺛل ﻣﯾﮕﻔت ) : ١۵
 ،( ١١ : ١٩ ،٩ : ١٨ ،٣ﺑﺎ اﯾن اﻧﺗظﺎر ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را درک ﮐﻧﻧد .اﮔر در درک ﻣﺛﻠﮭﺎ ﻣﺷﮑل دارﯾم ،اﯾن ﺑدﻟﯾل رﻣزی ﺑودن ﻣﺛﻠﮭﺎ
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧداﻧﺳﺗن اﺻول ﺻﺣﯾﺢ ﺗﻔﺳﯾر آﻧﮭﺎ.
اﮔر ﻣﺛﻠﮭﺎ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی رﻣزی ﺑرای اﯾﻣﺎﻧداران ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﭘس ﻣﻧظور ﻋﯾﺳﯽ از ﺳر ﻣﻠﮑوت ﺧدا در ﻣرﻗس ١٠ : ۴
ــ  ١٢ﭼﮫ ﺑوده اﺳت؟ ﮐﻠﯾد ﻣﻌﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ً در واژه » ﻣﺛل « ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .در زﺑﺎن آراﻣﯽ ،و ﺗﺎ اﻧدازه ای ﺣﺗﯽ در ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺛل
ﻣﻌﻧﯽ وﺳﯾﻌﯽ دارد و ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺻﻧﺎﯾﻊ ادﺑﯽ اطﻼق ﻣﯾﺷود .در اﯾن آﯾﺎت ﻋﯾﺳﯽ آﻧرا ﺑﻣﻌﻧﯽ ﻣﻌﻣﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرد .ﺧدﻣت ﻋﯾﺳﯽ
) ﺳر ﻣﻠﮑوت ( ﺑرای ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن ھﻣﭼون ﻣﻌﻣﺎ اﺳت.

ﻣﺎھﯾت ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻋﯾﺳﯽ
ﺗﻧوع اﻧواع
» ﺳﺎﻣری ﻧﯾﮑو « ) ﻟوﻗﺎ  ٢۵ : ١٠ــ  ( ٣٧ﯾﮏ داﺳﺗﺎن اﺳت ،در آن طرح داﺳﺗﺎن )  ( plotﻣﯾﺗوان ﯾﺎﻓت» .
ﮔوﺳﻔﻧد ﮔﻣﺷده « » ،ﭘﺳر ﮐﻣﺷده « » ،ﺿﯾﺎﻓت ﺑزرگ « » ،ﮐﺎرﮔران ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن « » ،اﯾﻠﻌﺎزر و ﺛروﺗﻣﻧد « و » ده ﺑﺎﮐره « ﻧﯾز
از اﯾن ﻧوع ھﺳﺗﻧد.
ﻧوع دوم ﻣﺛﻠﮭﺎ ﺣﺎﻟت ﺷﺑﺎھت ظﺎھری و ﻏﯾر ﻣﺟﺎزی دارﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺛل » ﺧﻣﯾر ﻣﺎﯾﮫ « » ،داﻧﮥ ﺧردل « .در
اﯾن ﻣﺛﻠﮭﺎ ﮐﮫ از زﻧدﮔﯽ روزاﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد .ھرﭼﮫ درﺑﺎرۀ ﺧﻣﯾر ﻣﺎﯾﮫ و ﺑرزﮔر و داﻧﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺣﻘﯾﻘت دارد.
ﻧوع ﺳوم ﺣﺎﻟت اﺳﺗﻌﺎره دارد ،ﻣﺎﻧﻧد » ﺷﻣﺎ ﻧﻣﮏ ﺟﮭﺎﻧﯾد « .اﯾن ﻧوع ﺑﮫ ﻧوع دوم ﻧزدﯾﮏ اﺳت اﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻓرق
دارد و ﻓرﻗﺷﺎن اﺳت.
ﺑﮭر ﺗﻘدﯾر ،ﭼون ﻣﺛﻠﮭﺎ از ﯾﮏ ﻧوع ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻧﻣﯾﺗوان ﻗﺎﻋدۀ ﮐﻠﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎن ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﺑردھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
دارﻧد.
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ﮐﺎرﺑرد ﻣﺛﻠﮭﺎ
ﺑﮭﺗرﯾن روش ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن ﻣﺛﻠﮭﺎ ،ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرد آﻧﮭﺎﺳت .ﻣﺛﻠﮭﺎی داﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور
ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﺷﻧوﻧدﮔﺎﻧش را وادار ﮐﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او و ﺧدﻣﺗش واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھﻧد .داﺳﺗﺎن ﺧودش ﭘﯾﺎم ﺑود.
ﻣﺷﮑل ﻣﺎ ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﻣﺎھﯾت » واﮐﻧش ﺧواھﯽ « ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷود .ﮐوﺷش در ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺛل ،ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر
ﻟطﯾﻔﮫ )  ( jokeﻧﯾﺳت .ﻟطف ﻟطﯾﻔﮫ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧوﻧده را ﺑﮫ اﺻطﻼح » ﻣﯾﮕﯾرد « ،ﺑﺷرطﯽ ﮐﮫ او ﻧﮑﺎت ظرﯾف ﻟطﯾﻔﮫ را
درک ﮐﻧد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻟطﯾﻔﮫ ﮔو ﻣﺟﺑور ﻣﯾﺷود ﻟطﯾﻔﮫ را ﺷرح دھد ،ھرﭼﻧد ھﻧوز ﺧﻧده دار اﺳت ،اﻣﺎ دﯾﮕر ﻟطﻔﯽ ﻧدارد .ﻣﺛل ﻧﯾز
ھﻣﯾﻧطور اﺳت .ﮐﺎرﺑرد آن در آن اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺗوﺿﯾﺢ ﺷﻧوﻧده آﻧرا ﺑﮕﯾرد .ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻏﻠب ﺷﻧوﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻋﯾﺳﯽ آﻧﮭﺎ
را ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد .ﻣﺎ اوﻻ ً ﺑﺎﯾد ﺑﻔﮭﻣﯾم ﺷﻧوﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﭼﮫ ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد ) ﺗﻔﺳﯾر ( ،و ﺑﻌد ﺑﺑﯾﻧﯾم در ﻣوﻗﻌﯾت ﺧودﻣﺎن ﭼﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم از آﻧﮭﺎ
ﺑﮕﯾرﯾم ) ﺗﻌﺑﯾر (.

ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻋﯾﺳﯽ
ﯾﺎﻓﺗن ﻧﮑﺎت ﻋطف در ﻣﺛﻠﮭﺎ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾدﯾم ،در ﻣﺛل ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻟطﯾﻔﮫ ﻧﮑﺗﮫ ھﺎی ظرﯾﻔﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﺗوﺟﮥ آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،آن ﻣﺛل
ﻟطف ﺧود را ﺑرای او از دﺳت ﺧواھد داد .ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮥ ﺑﺎرز اﯾن واﻗﻌﯾت را ﻣﯾﺗوان در ﻣﺛﻠﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در ﻣﺿﻣون ﻟوﻗﺎ ۴٠ : ٧
ــ  ۴٢ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﮑﻧد ،ﻣﺷﺎھده ﮐرد .ﻣﺎﺟرا از اﯾن ﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻣﻌون ﻓرﯾﺳﯽ دﻋوت ﻣﯾﺷود وﻟﯽ در آﻧﺟﺎ زن ﺑد
ﮐﺎره ای ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣﺑت ﺧود را ﺑﺎ ﺷﺳﺗن ﭘﺎھﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﮏ ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﺷﻣﻌون در ﻓﮑر ﺧود
ﻋﯾﺳﯽ را ﺳرزﻧش ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼرا اﺟﺎزه ﻣﯾدھد اﯾن زن ﭼﻧﯾن ﮐﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺛل دو ﺑدھﮑﺎر را ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﮫ ﻗرض ھر دو
ﺑﺧﺷﯾده ﻣﯾﺷود .ﻧﮑﺗﮥ ﻋطف داﺳﺗﺎن اﯾن اﺳت :ﮐدام ﯾﮏ از اﯾن دو ﺑدھﮑﺎر طﻠﺑﮑﺎر ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺑت ﺧواھد ﮐرد ،آﻧﮑﮫ
ﻗرﺿش زﯾﺎد ﺑود ﯾﺎ آﻧﮑﮫ ﻗرﺿش ﮐم ﺑود؟
ھرﭼﻧد داﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻧدارد ،وﻟﯽ ﻋﯾﺳﯽ آﻧرا ﺷرح ﻣﯾدھد ﺗﺎ طﻠب ﮐﺎﻣﻼ ً اﺛر ﮐﻧد .ﺳﮫ ﻧﮑﺗﮥ ﻋطف در
اﯾن داﺳﺗﺎن اﺳت :طﻠﺑﮑﺎر و دو ﺑدھﮑﺎر .ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻼم آﺷﮑﺎر اﺳت .ﺧدا طﻠﺑﮑﺎر اﺳت ،زن ﺑدﮐﺎر و ﺷﻣﻌون ﺑدھﮑﺎران .ﺑﮭﯾﭻ وﺟﮫ
راه ﻓرار ﺑرای ﺷﻣﻌون ﻧﯾﺳت و او از طﻧز ﻧﯾﺷدار ﻣﺛل ﻧﻣﯾﺗواﻧد در اﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧد .اﯾن اﺳت ﻗدرت ﻣﺛل .در ﺿﻣن ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش
ﮐرد ﮐﮫ زن ﻧﯾز ﭘﯾﺎم ﺧود را ﺑطور ﮔوﯾﺎ ﻣﯾﮕﯾرد ،اﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای او ھﺳت ﭘﯾﺎم ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﭘذﯾرش از ﺟﺎﻧب ﺧدا.
اﯾن ﺗﻣﺛﯾل رﻣزی )  ( allegoryﻧﯾﺳن ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺛل داﺳﺗﺎﻧﮕوﻧﮫ اﺳت .در ﺗﻣﺛﯾل ھر ﻋﻧﺻر ﻣﻌﻧﯽ ﻏﯾر از آﻧﭼﮫ در
داﺳﺗﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود دارد .اﮔر داﺳﺗﺎن ﻓوق ﺗﻣﺛﯾل ﺑود ،ﭘﺎﻧﺻد دﯾﻧﺎر و ﭘﻧﺟﺎه دﯾﻧﺎر ھر ﮐدام ﻣﻌﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯾداﺷﺗﻧد .ﻓرق ﺗﻣﺛﯾل
رﻣزی و ﻣﺛل در ﮐﺎرﺑرد آﻧﮭﺎﺳت .ﻧﮑﺗﮥ ﻋطف ﻣﺛل داﺳﺗﺎﻧﯽ در واﮐﻧش ﺷﻧوﻧده اﺳت :ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺑرای ﺷﻣﻌون و ﭘذﯾرش ﺑرای
زن ﺑدﮐﺎر .اﻣﺎ در ﺗﻣﺛﯾل ﻧﮑﺗﮥ ﻋطف در ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺧﺗﻠف داﺳﺗﺎن ﻗرار دارد.
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ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻧوﻧدﮔﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻧوﻧدﮔﺎن در درک ﻣﺛل اھﻣﯾت ﻓراوان دارد .اﻟﺑﺗﮫ در اﮐﺛر ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﻣﺷﺧﺻﻧد .در
اﯾن ﺻورت ﮐﺎر ﻣﻔﺳﯾر ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﯾن ﺳﮫ ﭼﯾز اﺳت (١) :ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺑﺎرھﺎ ﻣﺛل را ﺑﺧواﻧد (٢) ،ﻧﮑﺎت ﻋطف را ﮐﮫ ﻣﻧظور
ﻋﯾﺳﯽ ﺑوده ﮐﺷف ﮐﻧد (٣) ،ﮐوﺷش ﮐﻧد ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﺷﻧوﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﭼﮕوﻧﮫ داﺳﺗﺎن را ﺑﺧود رﺑط ﻣﯾدادﻧد و ﭼﮫ واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدادﻧد.
ﺗﻣرﯾن :داﺳﺗﺎن ﺳﺎﻣری ﻧﯾﮑو ) ﻟوﻗﺎ  ٢۵ : ١٠ــ  ( ٣٧و ﮐﺎرﮔران ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ) ﻣﺗﯽ  ١ : ٢٠ــ  ( ١۶را ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ اﺻل ﺑﺎﻻ ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾد.

ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻣﻠﮑوت
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻣﻠﮑوت ﻣﯽ ﭘردازﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛﻠﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت » ﻣﻠﮑوت ﺧدا ﺷﺑﯾﮫ  « ...در آن
ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد.
وﻗﺗﯽ اﻧﺟﯾل ﻣﯾﮕوﯾد » ﻣﻠﮑوت ﺧدا داﻧﮥ ﺧردﻟﯽ ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد آﻧﭼﮫ در آن ﻣﺛل ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﺑطور ﮐﻠﯽ
در ﻧظر ﮔرﻓت ) ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮥ ﺗﻔﺳﯾری » اﻧﺟﯾل ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ « ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ( .ﺗﻣﺎم ﻗواﻋدی را ﮐﮫ ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺑرای ﻣﺛﻠﮭﺎ
ﮔﻔﺗﯾم ،در ﻣورد ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻣﻠﮑوت ﻧﯾز ﺻﺎدق اﺳت .اﻣﺎ در ﻣورد ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻣﻠﮑوت دو ﻧﮑﺗﮥ ﺧﺎص وﺟود دارﻧد (١) ،داوری ﺧدا
ﻧزدﯾﮏ اﺳت ) (٢اﻣﺎ ﺧﺑر ﺧوﺷﯽ ﻧﯾز ھﺳت :ﻧﺟﺎت ﺑطور راﯾﮕﺎن در دﺳﺗرس ھﻣﮕﺎن ﻗرار دارد .ﺑطور ﮐﻠﯽ » ﻓورﯾت زﻣﺎﻧﯽ «
در اﯾن ﻣﺛﻠﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺷﮭود اﺳت :ﻓورﯾت داوری از ﯾﮏ طرف و ﻓورﯾت ﻧﺟﺎت از طرف دﯾﮕر.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﺑﮫ ﻣﺛل ﻟوﻗﺎ  ١۶ : ١٢ــ  ٢٠ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .داﺳﺗﺎن ﺳﺎده ای اﺳت .ﺛروﺗﻣﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧد ﺑدﻟﯾل
ﭘس اﻧدازی ﮐﮫ از ﮐﺎر ﮐوﺷش ﺧود ﺑدﺳت آورده ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺎﻣﯾن اﺳت ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﺑﮫ او ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﺎن ﺷب ﺑﻣﯾرد .ﻧﮑﺗﮥ
داﺳﺗﺎن در اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرگ ﺑﯾﺧﺑر ﻣﯽ آﯾد و اﻧﺳﺎن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﻣﯾﮑﻧد .ﻧﮑﺗﮥ اﺻﻠﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑودن ﻣﻠﮑوت اﺳت .ﻟذا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
در اﯾن زﻣﺎﻧﮭﺎی آﺧر ﺑﺳر ﻣﯾﺑرد ﯾﮏ اﺣﻣﻖ اﺳت اﮔر ﺑرای اﻧدوﺧﺗن ﻣﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻓورﯾت داوری را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﺑﺑﯾﻧﯾد
ﭼطور ﻣﺿﻣون اﯾن ﻣﺛل اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯾﮑﻧد .ﻣردی از ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾﺧواھد ﺑرادرش را وادار ﮐﻧد ارﺛﯽ را ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﮐﻧد .ﻋﯾﺳﯽ
ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﻣﺛل ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن زﻣﺎﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺛروت ﮐﺎر ﻋﺑﺛﯽ اﺳت.
ﻓورﯾت ﻧﺟﺎت را ﻧﯾز ﻣﯾﺗوان در ﻣﺛﻠﮭﺎﯾﯽ ﭼون » ﮔﻧﺟﯽ در ﻣزرﻋﮫ « و » ﻣروارﯾد ﮔراﻧﻘﯾﻣت « ) ﻣﺗﯽ : ١٣
 ۴۴ــ  ( ۴۶ﻣﺷﺎھده ﮐرد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺷﺎدی ﯾﺎﻓﺗن ﻣﻠﮑوت را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﻣﻠﮑوت ﺧدا در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﮫ ﮔﻧﺞ اﺳت و ﻧﮫ ﻣروارﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻋطﺎی ﺧدا .ﺑﺎﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺛﻠﮭﺎ را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺷﮑل ﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ و داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ رﻣزی ﺗﻔﺳﯾر ﮐرد .ﻣﺛﻠﮭﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑﻌﻧوان
دﻋوﺗﯽ از ﻋﯾﺳﯽ ﺷﻧﯾد و ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت.
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ﻣﺳﺎﯾل ﺗﻌﺑﯾری
ﻣﺳﺎﯾل ﺗﻌﺑﯾری ﻣﺛﻠﮭﺎ از آﻧﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﻧوﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻗرار ﻧدارﯾم ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را آﻧﮭﺎ
ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑداﻧﯾم .آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻧداﺷﺗﻧد و اﻏﻠب ﻣﺛﻠﮭﺎ ﺑراﯾﺷﺎن ﺑدﯾﮭﯽ ﺑود و آﻧﮭﺎ ﻧﮑﺗﮥ ﻣﺛل را ﻓوری ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد .ﭘس
ﻣﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾم؟
 ١ــ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎری را ﺑﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺗﯽ ﮐرد ) ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ  ١٠ : ١٨ــ ١۴؛  ١ : ٢٠ــ  :( ١۶ﻧﮑﺗﮥ ﻣﺛل را ﺑﮫ
ﻣﺿﻣون ﺧودﻣﺎن در ﺑﯾﺎورﯾم .آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد داﺳﺗﺎن ﺳﺎﻣری ﻧﯾﮑو را در ﯾﮏ ﻣﺿﻣون و زﻣﯾﻧﮥ اﯾراﻧﯽ ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﯾد؟ طوری ﮐﮫ اﻧﮕﺎر
اﯾن داﺳﺗﺎن در ﯾﮑﯽ از ﺷﮭرھﺎی اﯾران و در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد؟
 ٢ــ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﻣﻠﮑوت ﺧدا ﺑﯾﺷﺗر آﺷﻧﺎ ﮐﻧﯾم ،زﯾرا ﺗﻣﺎم ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﺑﻧﺣوی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻠﮑوت
ﺧدا ﻣﯾﺷود .ﭘﯾﺎم ﺿروری و ﻓوری ﻣﻠﮑوت اﯾن اﺳت ﮐﮫ داوری ﻧزدﯾﮏ اﺳت ،ﻟذا ﻧﺑﺎﯾد وﻗت را ﺑﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﺛروت دﻧﯾوی ﺗﻠف
ﮐرد؛ ﮔﻧﺎھﮑﺎران ﺑﺎﯾد ﺧﺑر ﺧوش را ﺑﺷﻧوﻧد و ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد.

ﺷرﯾﻌت ــ ﻣﻔﺎد ﻋﮭد ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای اﺳراﺋﯾل
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺣﺎوی ﺑﯾش از ﺷﺷﺻد ﺣﮑم اﺳت .اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت اﯾن ﺷﺷﺻد ﺣﮑم را اﺟرا ﻣﯾﮑرد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدای ﺧوﯾش وﻓدار اﺳت .ﺧروج ،ﻻوﯾﺎن ،اﻋداد و ﺗﺛﻧﯾﮫ ﮐﺗب ﺷرﻋﯽ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت از ﺷرﯾﻌت ﻣﯾﺷود
ﻣﻧظور ﺗﻣﺎم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺳت ) ﻣﺗﯽ  ١٧ : ۵ــ ١٨؛ ﻟوﻗﺎ ١٧ : ١۶؛ ﺗﯾطس  .( ٩ : ٣ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت » ﺷرﯾﻌت « ﺑﮫ ﻣطﺎﻟب
ﺧروج  ٢٠اﻟﯽ ﺗﺛﻧﯾﮫ  ٣٣ﻧﯾز اطﻼق ﻣﯾﺷود.
ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺗﻌﺑﯾر اﯾن ﺣﮑم اﺳت ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺧودﺷﺎن

ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن و ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺷرﯾﻌت را ﻧﮕﮫ دارﻧد؟ اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﻧد؟ اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮫ
اﺳت ،ﭼرا ﻣﺳﯾﺢ ﻓرﻣود » :ھر آﯾن[ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮕوﯾم ﺗﺎ آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن زاﯾل ﻧﺷود ھﻣزه ای ﯾﺎ ﻧﻘطﮫ ای از ﺗورات ھرﮔز زاﯾل
ﻧﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ھﻣﮫ واﻗﻊ ﺷود « ) ﻣﺗﯽ ( ١٨ : ۵؟ اﯾن ﭘرﺳﺷﮭﺎ را ﺑﺎ ﺷش ﻗﺎﻋدۀ زﯾر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾدھﯾم.
 ١ــ ﺷرﯾﻌت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎن اﺳت .در زﻣﺎن ﻗدﯾم اﯾن ﻧوع ﭘﯾﻣﺎن ﺑﯾن ارﺑﺎب و رﻋﯾت ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷد .طﺑﻖ
ﻣﻔﺎد اﯾن ﻗرارداد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ رﻋﯾت از اﺣﮑﺎم ارﺑﺎﺑش اطﺎﻋت ﻣﯾﮑرد ،ﺗﺣت ﺣﻔﺎظت وی ﻗرار داﺷت ،اﻣﺎ ﮐوﺗﺎھﯽ از اطﺎﻋت اواﻣر
ارﺑﺎب ﺑﺎﻋث ﻣﺟﺎزات رﻋﯾت ﻣﯾﺷد .ﺧدا ﻧﯾز ﺑﺎ ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﭼﻧﯾن ﻋﮭدی را ﺑﺳﺗﮫ ﺑود .آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺷﺷﺻد ﺣﮑم او را ﮐﮫ در
ﺗورات ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ) ﺧروج  ٢٠ــ ﺗﺷﺑﯾﮫ  ( ٣٣اطﺎﻋت ﻣﯾﮑردﻧد.
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 ٢ــ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻋﮭد ﻣﺎ ﻧﯾﺳت .ﻋﮭد ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﯽ ﭘﯾﻣﺎن ﯾﺎ ﻗرارداد را دارد ،اﻣﺎ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻋﮭد »
ﺟدﯾدی « ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و دﯾﮕر ﻣﻔﺎد ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرای ﻣﺎ ﻧﯾﺳت .ﺑﮭرﺣﺎل ،ﺧداوﻧد از ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ از ﻋﮭد ﺟدﯾد او ﭘﯾروی ﮐﻧﯾم.
واﻗﻌﯾت اطﺎﻋت ھﻧوز ﺑﺎﻗﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻧوع ﻋﮭد و ﻗواﻧﯾن ﻋوض ﺷده اﺳت.
 ٣ــ ﻣﻔﺎد ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﮑرار ﻧﺷده اﺳت .ﺗﻣﺎم اﺣﮑﺎم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ دو ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد:
) (١ﻗواﻧﯾن ﻣدﻧﯽ ) (٢ﻗواﻧﯾن ﻣذھﺑﯽ .اوﻟﯽ در ﻣورد ﺗﺧﻠﻔﺎت ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ و ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﺎل
ﺷﮭروﻧدان اﺳراﺋﯾل ﻗدﯾم ﻣﯾﺷد .دوﻣﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﮭﺎ و ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ دﯾﮕر ﻣﯾﺷد ﺑﺎ آﻣدن ﻣﺳﯾﺢ ﺗﻧﮭﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل
ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﺷر ﻣﻧﺳوخ ﺷد ) ﻋﺑراﻧﯾﺎن .( ٢٢ : ٩
 ٣ــ ﻣﻔﺎد ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﮑرار ﻧﺷده اﺳت .ﺗﻣﺎم اﺣﮑﺎم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ دو ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد:
) (١ﻗواﻧﯾن ﻣدﻧﯽ ) (٢ﻗواﻧﯾن ﻣذھﺑﯽ .اوﻟﯽ در ﻣورد ﺗﺧﻠﻔﺎت ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ و ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﺎل
ﺷﮭروﻧدان اﺳراﺋﯾل ﻗدﯾم ﻣﯾﺷد .دوﻣﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﮭﺎ و ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ دﯾﮕر ﻣﯾﺷد ﺑﺎ آﻣدن ﻣﺳﯾﺢ ﺗﻧﮭﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل
ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﺷر ﻣﻧﺳوخ ﺷد ) ﻋﺑراﻧﯾﺎن .( ٢٢ : ٩
 ۴ــ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﺟدﯾد ﺷده اﺳت .ﺑرﺧﯽ » ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی « ﻗواﻧﯾن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﻋﮭد ﺟدﯾد
ﺗﮑرار ﺷده اﺳت .اﯾن ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن دو ﻗﺎﻧون را ﺗﻘوﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد » :ﺧداوﻧد ﺧدای ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﮥ دل و ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻧﻔس و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﮑر ﺧود ﻣﺣﺑت ﻧﻣﺎ « ) ﻣﺗﯽ  ۴٠ : ٢٢و ﺗﺛﻧﯾﮫ  ( ۵ : ۶و » ھﻣﺎﺳﯾﮥ ﺧود را ﻣﺛل ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺣﺑت ﻧﻣﺎ « ) ﻻوﯾﺎن
 .( ١٨ : ١٩ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﮐﺎرﺑرد ﺟدﯾد و واﻗﻌﯽ اﯾن ﻗواﻧﯾن اﺧﻼﻗﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﻣﺎ ﯾﺎد داد.
 ۵ــ ﺗﻣﺎم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھﻧوز ھم ﺑرای ﻣﺎ ﮐﻼم ﺧداﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ دﯾﮕر اﺣﮑﺎم ﺧدا ﻧﯾﺳت.
 ۶ــ ﺗﻧﮭﺎ آن ﻗﺳﻣﺗﮭﺎﯾﯽ از ﻗواﻧﯾن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻣﯾﺗوان ﺟزو » ﺷرﯾﻌت ﻣﺳﯾﺢ « ﻣﺣﺳوب ﮐرد ﮐﮫ ﺻرﯾﺣﺎ ً در
ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﺟدﯾد ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ده ﻓرﻣﺎن و دو ﻗﺎﻧون ﺑزرگ ﺗﺛﻧﯾﮫ  ۵ : ۶و ﻻوﯾﺎن  ١٨ : ١٩را ﻣﯾﺗوان ﺟزو اﯾن ﻗﺳﻣﺗﮭﺎ ذﮐر ﮐرد
زﯾرا در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﺟدﯾد ﺷده اﻧد.

ﻧﻘش ﺷرﯾﻌت در اﺳراﺋﯾل و در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
ﺷرﯾﻌت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﭼﯾز ﺑﯽ ارزﺷﯽ ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ھداﯾت ﮐرد ) ﻏﻼطﯾﺎن : ٣
 .( ٢۴ﺷرﯾﻌت ھﯾﭼﮕﺎه ﮐﺳﯽ را ﻧﺟﺎت ﻧداده اﺳت .ﺣﺗﯽ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﯾز ﻧﺟﺎت دھﻧدۀ اﺳراﺋﯾل ﺧدا ﺑود ،ﻧﮫ ﺷرﯾﻌت .ﺷرﯾﻌت
ﯾﮏ اﻟﮕو اﺳت ،ﻧﮫ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﺎﻣل از آﻧﭼﮫ ﺷﺧص ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ رﺿﺎﯾت ﺧدا را ﺟﻠب ﮐﻧد.

ﺷرﯾﻌت ﮐﻠﯽ
ﻗواﻧﯾن ﻣذﮐور در ﻻوﯾﺎن  ٩ : ١٩ــ  ١۴ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﻗواﻧﯾن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت اﻣر » ﺑﮑن « و »
ﻧﮑن « ﺷروع ﻣﯾﺷوﻧد .ﻗواﻧﯾن ﻣذﮐور در اﯾن آﯾﺎت را ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣورد ﺧﺎﺻﯽ ﮐرد ﮐﮫ در آﯾﮫ ﻣذﮐور اﺳت .ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﯾﺗوان
آﻧرا در ﻣورد ﺳﺎﯾر ﻣﯾوه ھﺎ و ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣﻌﻠول ﻧﯾز ﺑﮑﺎر ﺑرد .اﻣروزه ﻗواﻧﯾن ﻣدﻧﯽ ﮐﺷورھﺎی دﻧﯾﺎ ﻗواﻧﯾن ﺑﯾﺷﻣﺎری ﺑرای ھر
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ﻣورد دارﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻗﺿﺎوﺗﯽ ﻧﯾز ﻻزﻣﻧد ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد واﻗﻌﺎ ً ﺗﺧﻠف از ﻗﺎﻧون ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﮫ .ﭘس ﻧﻣﯾﺗوان ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑرای
ھر ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظور ﻣﺎ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﻗواﻧﯾن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﮐﻠﯽ ھﺳﺗﻧد آﻧرا ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد آﻧرا
اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد آﺳﺎن ﮐﻧﯾم .اﯾن ﻗواﻧﯾن ھرﭼﻧد ﺑطور ﻣﺧﺗﺻر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد اﻣﺎ در اﺻل ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻌﯽ دارﻧد ،ﺑطوری ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﺑﺷری ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت اﯾن ﻣﻌﻧﯽ وﺳﯾﻊ ﯾﺎ روح ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻧﮕﮫ دارد .ﺷرﯾﻌت در واﻗﻊ ﺑﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﺣﺎل اﺳت اﻧﺳﺎن
ﺑﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺗواﻧد ﺧدا را راﺿﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻓروﺗﻧﯽ ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ارزﺷﯽ ﻧداﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻣﺎ را
ﺑﻔرزﻧدی ﺧود ﺑﭘذﯾرد!

ﻗواﻧﯾن ﺷرطﯽ
ﺑﮫ ﻣﺗن ﺗﺛﻧﯾﮫ  ١٢ : ١۵ــ  ١٧ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻋﻧﺎﺻر ﭼﻧﯾن ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺟﻧﺑﮥ ﺷرطﯽ دارﻧد (١) :ﺷﺧص ﻣورد ﺑﺣث
ﺑﺎﯾد اﺳراﺋﯾﻠﯽ و ﺻﺎﺣب دﺳت ﮐم ﯾﮏ ﺑرده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ) (٢ﺷﺧص ﻣورد ﺑﺣث اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑرده اش ﺑطور داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﺧواھد
ﯾﺎ ﻧﺧواھد ﭘس از آزادی اش ﻧزد ارﺑﺎب ﺑﻣﺎﻧد .ﭼﻧﯾن ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از ﺷﺷﺻد ﻗﺎﻧون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرﻧد،
ﻣﺻداﻗﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﻧدارﻧد زﯾرا در ﻋﮭد ﺟدﯾد آﻧﮭﺎ ﺗﺟدﯾد ﻧﺷده اﻧد .ﭘس ﭼﮫ اﺻل ﺗﻌﺑﯾری ﻣﯾﺗوان از آن ﯾﺎد ﮔرﻓت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺛﻧﯾﮫ
 ١٢ : ١۵ــ  ١٧ﻣطﺎﻟب زﯾر را ﻣورد ﻧظر ﻗرار دھﯾد.
ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ از اﯾن ﻣﺗن ﻣﯾﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ روش ﺧدا در ﻣورد ﺑردﮔﺎن ﭼﻘدر ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت .ﺧدا ﺑرده ھﺎ را
دوﺳت ﻣﯾداﺷﺗﮫ و ﺑرای رﻓﺎه آﻧﮭﺎ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ را در ﻧظر ﻣﯾﮕرﻓﺗﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﺑﯾن ﻧروﻧد .ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﺟواﻣﻊ ﻗدﯾم اﮔر اﯾن ﺑرده ھﺎ
ارﺑﺎﺑﯽ ﻧﻣﯾداﺷﺗﻧد اﺣﺗﻣﺎﻻ ً از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺗﻠف ﻣﯾﺷدﻧد .در ﺿﻣن اﯾن ﺑرﺑﺎﺑﺎن واﻗﻌﺎ ً ﺑرده ھﺎ را ﺑطور ﻣطﻠﻖ در ﺗﺻﺎﺣب ﺧود
ﻧداﺷﺗﻧد .ﺧدا ﺻﺎﺣب ھر دو آﻧﮭﺎ ﺑود و ﻣﻘرراﺗﯽ ﺑرای ارﺑﺎﺑﺎن ﺻﺎﺣب ﺑرده وﺿﻊ ﻧﻣوده ﺑود .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯾﺗواﻧد
ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﭼﻧﯾن ﻣﺗوﻧﯽ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺑﯾﺎﻣوزد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺗون اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﻧدارﻧد ،اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧدا ھﺳﺗﻧد و ﺑﻣﺎ
درﺳﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ دھﻧد.

اﺻول ﺗﻌﺑﯾر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ
 ١ــ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﮐﻼم ﺧدا ﺑدان.
ــ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺣﮑم ﺻرﯾﺢ ﺧدا ﺑرای ﺧود ﻧدان.
 ٢ــ ﺷرﯾﻌت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﭘﺎﯾﮥ ﭘﯾﻣﺎن ﻗدﯾﻣﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳراﺋﯾل ﺑدان.
ــ ﺷرﯾﻌت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻻزم اﻻﺟرا ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧدان ،ﺑﺟز وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺻرﯾﺣﺎ ً ﺗﺟدﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد.
 ٣ــ ﻋدل و اﻧﺻﺎف ،ﻣﺣﺑت و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی درﺳت ﺧدا را در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺑﯾن.
ــ ﻓراﻣوش ﻧﮑن ﮐﮫ ھر ﻗدر ﻣﻌﯾﺎر ﺧدا ﻣﺷﮑل ﻣﯾﺷود رﺣﻣت او ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه زﯾﺎد ﻣﯾﺷود.
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 ۴ــ ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھﻣﭼون ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﮕﺎه ﻧﮑن ،زﯾرا ﻗواﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ــ ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھﻣﭼون ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﻠﯽ و ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻧﮕﺎه ﮐن.
 ۵ــ اﻧﺗظﺎر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎش ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺗوﺳط اﻧﺑﯾﺎ ﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﺟدﯾد زﯾﺎد ﻧﻘل ﻗول ﺷده ﺑﺎﺷد.
ــ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎش ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ ﺷرﯾﻌت ) ده ﻓرﻣﺎن و دو ﺣﮑم ﺑزرگ ( در ﻧوﺷﺗﮥ اﻧﺑﯾﺎ و ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺷده
اﺳت.
 ۶ــ ﺷرﯾﻌت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ھدﯾﮥ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺑدان ،ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣورد اطﺎﻋت ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد
ﺑرﮐﺎت ﻓراواﻧﯽ ﻧﺻﯾب آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺳﺎزد.
ــ ﺷرﯾﻌت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ ﻧدان ﮐﮫ آزادی ﻣردم را ﻣﺣدود ﻣﯾﮑﻧد.

اﻧﺑﯾﺎ ــ ﻣﺟرﯾﺎن ﻣﻔﺎد ﻋﮭد در اﺳراﺋﯾل
ﻗﺳﻣت اﻋظم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .اﯾن ﮐﺗب ﺑﯾن  ٧۶٠ــ  ۴۶٠ق.م .ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد.

ﻣﺎھﯾت ﻧﺑوت
ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺑوت
ﻧﺑوت ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﻧﯾز ﻣﯽ ﯾﺎﺷد .در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﻧﺑﯾﺎ ﺑﺎﯾد
وظﯾﻔﮥ ﺳﺧﻧﮕوﯾﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧدا را ھﻣﯾﺷﮫ در ذھن داﺷت .در واﻗﻊ ﻓﻘط دو در ﺻد ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕوﯾﯾﮭﺎی درﺑﺎرۀ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﻌﻠﻖ
دارد و ﭘﻧﺞ درﺻد ﻧﯾز ﭘﯾﻣﺎن ﺟدﯾد را ﺷرح ﻣﯽ دھد ،اﻣﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﻣطﺎﻟب ﺻرﻓﺎ ً در ﻣورد زﻣﺎن ﺧود اﻧﺑﯾﺎ ﯾﺎ آﯾﻧدۀ ﻧزدﯾﮏ اﺳت .ﻟذا
ﺑرای درک اﻧﺑﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻧظر ﺑﯾﺎﻓﮑﻧﯾم ﻧﮫ ﺑﮫ آﯾﻧده.
ﻣﺷﮑل ﺗﻔﺳﯾری ﻣﺎ ﺳﺧﻧﺎن اﻧﺑﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش اﻋظم ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد .از ﺻدھﺎ ﻧﺑﯾﯽ ﮐﮫ در اﺳراﺋﯾل
ﺑودﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ  ١۶ﻧﻔرﺷﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﺷدﻧد ﺗﺎ ﮐﺗﺎب ﺑﻧوﯾﺳﻧد .آﻧﭼﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ اﯾن اﻧﺑﯾﺎ ﻣﯾﺧواﻧﯾم در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺟم ﺳﺧﻧﺎﻧﺷﺎن ﻧﺎﭼﯾز
اﺳت .درک رﺳﺎﻻت ﭘوﻟس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﻧﺑﯾﺎ راﺣﺗﺗر اﺳت ،زﯾرا ﻣﺎ در ﻣورد زﻧدﮔﯽ ﭘوﻟس در اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن
ﻣﯾﺧواھﯾم ،اﻣﺎ ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ را از اﻧﺑﯾﺎ در دﺳت ﻧدارﯾم.
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وظﺎﯾف اﻧﺑﯾﺎ
 ١ــ اﻧﺑﯾﺎ ﻣﺎﻣور اﺟرای ﻣﻔﺎد ﻋﮭد ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻟﻌﻧﺗﮭﺎ و ﺑرﮐﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در ﺗورات ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﮔوش ﻣردم
ﻣﯾﺧواﻧدﻧد .ﺑرﮐﺎت در واﻗﻊ اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯾﮕرﻓت ﮐﮫ از ﻗواﻧﯾن اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻟﻌﻧﺗﮭﺎ ﻧﯾز ﻣﺟﺎزات
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺧﻠف ﻣﯾﻧﻣودﻧد.
اﯾن ﺑرﮐﺎت و ﻟﻌﻧﺗﮭﺎ ﭼﯾز ﺗﺎزه ای ﻧﺑود ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎ اﻋﻼن ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ در ﻻوﯾﺎن  ٢۶و ﺗﺛﻧﯾﮫ  ۴و ٢٨
ﻗﺑﻼ ً ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود .اﯾن ﺑرﮐﺎت و ﻟﻌﻧﺗﮭﺎ را ﺧدا ﻓرﻣوده ﺑود و اﻧﺑﯾﺎ ﮐﮫ ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑودﻧد آﻧﮭﺎ را اﻋﻼم ﻣﯾﮑردﻧد.
ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﺑرﮐﺎت ﻣذﮐور در ﺗورات را ﻣﯾﺗوان ﭼﻧﯾن طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐرد :ﺣﯾﺎت ،ﺳﻼﻣﺗﯽ ،ﻣوﻓﻘﯾت ،ﻣﺣﺻول
ﺧوب ،اﺣﺗرام و اﻣﻧﯾت .ﻟﻌﻧﺗﮭﺎ ﻧﯾز ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﻋﺑﺎرت ﺑودن از :ﻣرگ ،ﻣرض ،ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ،ﮐﻣﺑود ،ﺧطر ،ﻧﺎﺑودی ،ﺷﮑﺳت،
ﺗﺑﻌﯾد و رﺳواﯾﯽ.
اﮔر ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎ را ﺑدﻗت ﺑﺧواﻧﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷوﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﺧﻧﺎن آﻧﮭﺎ در ﭼﮭﺎر ﭼوب اﯾن طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻗرار دارد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﻋﺎﻣوس  ١١ : ٩ــ  ١۵ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ اﻧﺑﯾﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد اﯾن دو ﻣطﻠب را در آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾد (١) :ﻣﻌرﻓﯽ ﮔﻧﺎه اﺳراﺋﯾل ﯾﺎ ﻣﺣﺑت ﺧدا
ﺑرای اﺳراﺋﯾل (٢) ،ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﻟﻌﻧت ﯾﺎ ﺑرﮐت.
 ٢ــ ﭘﯾﺎم اﻧﺑﯾﺎ از ﺧودﺷﺎن ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ از ﺧدا .اﻧﺑﯾﺎی دروﻏﯾن ﺑﺷدت ﻣورد ﻏﺿب ﺧدا ﻗرار ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد ) ارﻣﯾﺎ
 .( ٢١ : ٢٣ ،١۴ : ١۴آﻧﮭﺎ در واﻗﻊ ﺳﻔﯾران ﺧدا ﺑودﻧد در ﻧزد ﻗوم ﮐﮫ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﺑوت ﻣﯾﮑردﻧد و ﺑﮫ ﻣردم ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدادﻧد ﮐﮫ ﻣﺛﻼ ً ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻣﺧﺎﺻم ﺟﻧﮕﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ.
 ٣ــ ﭘﯾﺎم اﻧﺑﯾﺎ ﭼﯾز ﺗﺎزه ای ﻧﺑود .اﻧﺑﯾﺎ ھﻣﺎن ﭘﯾﺎﻣﯽ را ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ داده ﺑود در ﻗﺎﻟﺑﯽ ﻗﺎﺑل درک و ﻗﺎﺑل
ﻗﺑول ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯾدادﻧد .ﺑﮫ ھوﺷﻊ  ٢ : ۴ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .ده ﻓرﻣﺎن را در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ و ﻧﺎﻣرﺗب ﺑودن آن در واﻗﻊ
ﯾﮏ ﻧوع ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ھﻣﯾن ﻣﺧﺗﺻر ﺑﮫ ﯾﺎد ده ﻓرﻣﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﯽ اﻓﺗﺎدﻧد.

ﺗﻔﺳﯾر ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎ
 ١ــ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ .ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن ﺑرﺧﯽ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﺗب ﺗﻔﺳﯾری و ﻣرﺟﻊ ﺿروری اﺳت.
 ٢ــ ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ .ﺑدون داﻧﺳﺗن ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،درک ﻧوﺷﺗﮥ اﻧﺑﯾﺎ ﻣﺷﮑل و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﺣﺎل اﺳت .دو ﻧوع
ﻣﺿﻣون وﺟود دارد .ﻧﺧﺳت » ﻣﺿﻣون وﺳﯾﻊ « ﮐﮫ روﯾدادھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳراﺋﯾل را از  ٧۶٠اﻟﯽ  ۴۶٠را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد .ﺧدا در
طول اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮥ اﻧﺑﯾﺎﯾش ﺳﺧن ﻣﯾﮕﻔت .اﯾن دوران ﺳﮫ ﻣﯾژﮔﯽ داﺷت (١) :ﻣوﻓﻘﯾت ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ (٢) ،ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا و ﺷرﯾﻌت او (٣) ،ﺗﻐﯾﯾر در ﺗﻌداد ﺟﻣﻌﯾت و ﻣرزھﺎی ﻣﻠﯽ.
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دوم » ﻣﺿﻣون ﺧﺎص « .ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ از اﯾن ﻣﺿﻣون را در ھوﺷﻊ  ٨ : ۵ــ  ١٠ﻣﯾﺗوان دﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﻧﺑوت
رزﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً در آن دﻋوت ﺑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺷرح ﺣﻣﻠﮫ و ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﺷﮑﺳت دﯾده ﻣﯾﺷود .ﻣﺿﻣون ﺧﺎص اﯾن واﻗﻌﮫ ﭼﻧﯾن
اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ ٧٣۴ ،ق.م .اﺳت .ﻣﺧﺎطب اﺳراﺋﯾل ﺷﻣﺎﻟﯽ اﺳت .ﺑﺑﯾﻧﯾد ﭼطور ﻋﻣدا ً ﻧﺎم ﺷﮭرھﺎﯾﯽ ﺑرده ﺷده ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر اورﺷﻠﯾم و
ﺑﯾت ﺋﯾل ﺣﻣﻠﮥ ﺧود را ﺑر اﺳراﺋﯾل آﻏﺎز ﮐرده اﺳت )  ٢ﭘﺎدﺷﺎھﺎن  ١ : ١۶ــ  .( ٩اﺳراﺋﯾل ﺷﮑﺳت ﺧواھد ﺧورد ،اﻣﺎ ﯾﮭودا ﻧﯾز
ﺑﯽ ﺳزا ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد .ھر دو از اﺣﮑﺎم ﺧدا دور ﺷده ﺑودﻧد.
 ٣ــ ﺟدا ﺳﺎزی ﻧﺑوﺗﮭﺎی اﻧﻔرادی
ﺟدا ﺳﺎﺧﺗن ﮔوﻧﺎﮔون ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﺗن آﻣده اﻣر ﻣﮭﻣﯽ اﺳت .ﺑرﺧﯽ ﻧﺑوﺗﮭﺎ ﺣدود ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ دارﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد
ارﻣﯾﺎ و ﺣزﻗﯾﺎل .اﻣﺎ اﮐﺛر ﻧﺑوﺗﮭﺎ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﭘراﮐﻧده دارﻧد ﮐﮫ اﻣر ﺟداﺳﺎزی و ﻣﺷﺧص ﮐردن ﺣدود را ﻣﺷﮑل ﻣﯾﮑﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل
ﻋﺎﻣوس  ۵را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .آﯾﺎ اﯾن ﯾﮏ ﻧﺑوت اﺳت ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧﺑوت؟ داﻧﺷﻣﻧدان ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﯾن ﺑﺎب را ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﮫ ﺳﮫ ﻗﺳﻣت
ﻧﺑوت ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﮑﻧﻧد ١ :ــ  ۴ ،٣ــ  ١٨ ،١٧ــ  .٢٧ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣرزھﺎ را ﺗﺷﺧﯾص دھﯾد.
 ۴ــ اﻧواع ﺳﺑﮑﮭﺎ ﻧﺑوﺗﮭﺎ .ﺳﮫ ﻧوع ﺳﺑﮏ ﻧﺑوت ھﺳت » (١) .دادﮔﺎھﯽ « ،ﮐﮫ در آن ﺧدا ﻗﺎﺿﯽ ،ﯾﺎ دادﺳﺗﺎن و ﯾﺎ
وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ اﺳت و ﻣردم ﻣﺗﮭم .اﯾن ﺳﺑﮏ ﺑطور ﮔوﯾﺎ ﻣﺣﮑوﻣﯾت اﺳراﺋﯾل را در ﺑراﺑر ﺧدا ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ) .ھوﺷﻊ  ٣ : ٣ــ  ١٧و
 ١ : ۴ــ  » (٢) .( ١٩وای « ،ﮐﮫ در اﯾن ﻧوع ،ﻧﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺎر ﺑردن زﺑﺎن اﺳﺗﻌﺎری از ھﻼﮐت و ﺧراﺑﯽ ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾد ) ﺣﺑﻘوق ٢
 ۶ :ــ ٨؛ ﻣﯾﮑﺎ  ١ : ٢ــ ۵؛ ﺻﻔﻧﯾﺎ  ۵ : ٢ــ  » (٣) .( ٧وﻋده ای « ﺑﮫ اﯾن دﺳﺗﮫ ﻧﺑوت ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﮕوﯾﻧد .در اﯾن ﺳﺑﮏ اﯾن
ﻋواﻣل ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد :اﺷﺎره ﺑﮫ آﯾﻧده ،ذﮐر ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﻧﯾﺎدی و اﻋﻼم ﺑرﮐت .ﺑﮫ ﻋﺎﻣوس  ١١ : ٩ــ  ١۵ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و اﯾن ﻋواﻣل را
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺷﻌر و ﻧﺑوت
در ﻗدﯾم ﮐﮫ ﺻﻧﻌت ﭼﺎپ و ﺗﮑﺛﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﻧﺑود ،ﻣردم از ﺣﻔظ ﮐردن ﻣطﺎﻟب ﺑﮭره ﻣﯾﺟﺳﺗﻧد .وﯾژﮔﯽ ﺷﻌر
ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﻣطﺎﻟﺑش زودﺗر ﺑﮫ ﺣﺎﻓظﮫ ﺳﭘرده ﺷود .ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ از ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎ ﻧظم و ﺷﻌر اﺳت .ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ ﺣﻔظ ﮐردن اﯾن
اﺷﻌﺎر ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﮔﻔﺗﺎر ﻣذھﺑﯽ را ھﻣﯾﺷﮫ در ذھن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺳﮫ ﮔوﻧﮫ ﺷﻌر ﻋﺑری وﺟود داﺷت (١) :ﻣﺗرادف
ھم ﻣﻌﻧﯽ ،ﻣﺛل اﺷﻌﯾﺎ  (٢) ،٢٢ : ۴۴ﻣﺗرادف ﻣﺗﺿﺎد ،ﻣﺎﻧﻧد ھوﺷﻊ  ،١۴ : ٧و ) (٣ﻣﺗرادف ﻣرﮐب ،ﻣﺎﻧﻧد ﻋوﺑدﯾﺎ .٢١

ﺑرﺧﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺗﻌﺑﯾری
اﻧﺑﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻗوم اﺳراﺋﯾل در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺑوت ﻣﯾﮑردﻧد ،اﯾﻧﮏ ﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑرای ﻣﺎ دارﻧد؟ اﮐﺛر ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎ
ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .ﺣزﻗﯾﺎل  ٢۵ــ  ٣٩را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺑوﺗﮭﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻠل ﮔوﻧﺎﮔون اراﺋﮫ ﺷده .ھﻣﮥ
اﯾن ﻧﺑوﺗﮭﺎ در طول ﭼﻧد دھﮫ ،در ﮔذﺷﺗﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده .ﻓﻘط  ١۵ : ٣٧ــ  ٢٨اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺻر ﻋﮭد ﺟدﯾد اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد.
ﻋﻼﻗﮫ و اﺻرار زﯾﺎد ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﻣطﺎﻟب ﻋﮭد ﺟدﯾد در ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﻔﺳﯾرھﺎی اﺷﺗﺑﺎه ﭘﯾش آﯾد .ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ
اﺷﻌﯾﺎ  ٢٣ : ۴٩اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ آﻧرا ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ در ﻣورد ﻣﺟوﺳﯾﺎن زﻣﺎن ﺗوﻟد ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾداﻧﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﺗﻔﺳﯾر ﻏﻠط اﺳت .اوﻻ ً
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ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﻣﺟوﺳﯾﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑوده اﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺛﺎﻧﯾﺎ ً از ﻣﺿﻣون اﯾن آﯾﮫ ﻣﯾﺗوان ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ اﺷﺎره اﺳت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭘس از اﺣﯾﺎی
اورﺷﻠﯾم و ﺑﺎزﮔﺷت از ﺗﺑﻌﯾد ﺑﺎﺑل ،اﺳراﺋﯾل از اﺣﺗرام زﯾﺎدی ﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺷد.
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻧﺑوﺗﮭﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ زﻣﺎﻧﮭﺎی آﺧر ﯾﺎ » ﻣﻌﺎد « ﻧﯾز ﻣﯾﮑﻧﻧد .در ﺑﺧش ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ از اﯾن ﻧﺑوﺗﮭﺎ
ﺑﯾﺷﺗر ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﻘط ﺑﮭﻣﯾن اﮐﺗﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﺑوﺗﮭﺎ ﻋﻼوه ﺑر اﺷﺎره ﺑﮫ آﯾﻧدۀ ﻧزدﯾﮏ ،ﭘﯾﺎﻣﯽ ﻧﯾز ﺑرای
آﯾﻧدۀ دور ﯾﻌﻧﯽ » ﻣﻌﺎد « داﺷﺗﻧد .اﯾن راﺑطﮫ را ﺑﺎ ﻋﮑس زﯾر ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﯾم .در اﯾن ﻋﮑس دو ﺻﻔﺣﮥ ﻣدور ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ،ﯾﮑﯽ از
ﺑروﺑرو ،ﯾﮑﯽ از ﭘﮭﻠو .ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ از روﺑرو اﺳت زﻣﺎن دو ﻧﺑوت را از ھم ﺟدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،وﻟﯽ آﻧﮑﮫ از ﭘﮭﻠو اﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد
ﮐﮫ ﺑﯾن اﯾن دو ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ وﺟود دارد.

ﭼﺷم اﻧداز ﻧﺑوﺗﯽ روﯾدادھﺎ در زﻣﺎن
ھرﭼﻧد در ﻧﺑوﺗﮭﺎ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آﯾﻧدۀ دور ﯾﻌﻧﯽ » ﻣﻌﺎد « اﺷﺎره دارد ،اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﻌﻧﺎی اوﻟﯾﮥ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ
در ﻣورد روﯾدادھﺎی زﻣﺎن ﺧودﺷﺎن اﺳت ﻏﺎﻓل ﺷد و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را در ﮐﻧﺞ ﻗرار داد .ﮔﺎھﯽ در اﻧﺑﯾﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ زﺑﺎن » ﻣﻌﺎد
ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ « )  ( eschatologicalﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ .اﯾن زﺑﺎن از ﺳﺑﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت و ﻣﺎھﯾﺗش اﺳﺗﻌﺎری اﺳت .اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن
اﻣر ﺑﺎﻋث ﺷود ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم آﻧﭼﮫ در ﭼﻧﯾن ﻧﺑوﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ » ﻣﻌﺎد « اﺳت .ﺣزﻗﯾﺎل  ١ : ٣٧ــ  ١۴ﺑﺎ ﺳﺑﮑﯽ ﻣﻌﺎد
ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺳﺧن از زﻧده ﺷدن ﻣردﮔﺎن ﻣﯾﮑﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ در روزھﺎی آﺧر اﺗﻔﺎق ﺧواھد اﻓﺗﺎد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻧﺑوت ﺧدا درﺑﺎرۀ
اﺣﯾﺎی اﺳراﺋﯾل ﻧﺑوت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در ﻗرن ﺷﺷم ق.م .اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد.
ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار داد ،ﻧﻘل ﻗول ﻣطﺎﻟب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺳت ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕر در ﻋﮭد
ﺟدﯾد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﮫ اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ۴ : ١٠ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .ﭘوﻟس ﻣطﺎﻟب ﺧروج  ١ : ١٧ــ  ٧و ﻧﯾز اﻋداد  ١ : ٢٠ــ  ١٣را ﺑﺷﮑل
ﻣﺟﺎزی ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾد و ﻣﺳﯾﺢ رﺑط ﻣﯽ دھد .ﺻﺧره ﻣﺳﯾﺢ ﺑود و درﯾﺎ ﺗﻌﻣﯾد .ﺣﺎل ﺳوال اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻣﺛل ﭘوﻟس از
اﯾن روش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم و ﻣﻌﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﺛﺎﻧوی از ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﺧذ ﮐﻧﯾم؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ اﺳت .روح اﻟﻘدس ﭘوﻟس را اﻟﮭﺎم
ﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ اﯾن ﻣطﺎﻟب را ﺑﮕوﯾد وﻟﯽ ﻣﺎ اﻣروزه از اﻟﮭﺎم روح اﻟﻘدس ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﯾم .روح اﻟﻘدس ﺗﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﻧوﯾر ﻓﮑر ﻣﯽ ﺑﺧﺷد
ﺗﺎ ﻣطﺎﻟب ﮐﻼم را درک ﮐﻧﯾم .ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻧوی در ﺣوزۀ اﻟﮭﺎم اﺳت ﻧﮫ ﺗﻧوﯾر ﻓﮑر .ﺑرﺧﯽ آﯾﺎت ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ
ﺛﺎﻧوی ﺑرای ﻣطﺎﻟب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻗﺎﯾل ﺷده اﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از  :ﻣﺗﯽ  ٢٢ : ١ــ  ) ٢٣اﺷﻌﯾﺎ ( ١۴ : ٧؛  ) ١۵ : ٢ھوﺷﻊ ( ١ : ١١؛ ٢
 ١٧ :ــ  ) ١٨ارﻣﯾﺎ ( ١۵ : ٣١؛ ﯾوﺣﻧﺎ  ) ١۵ : ١٢زﮐرﯾﺎ .( ٩ : ٩
ﺗﻣرﯾن  :ﻣﺗﯽ  ١۵ : ٢را ﺑﺎ ھوﺷﻊ  ١ : ١١ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد و ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺷرح دھﯾد.
اﻧﺑﯾﺎ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑر اﯾﻣﺎن درﺳت و اﻋﻣﺎل درﺳت ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾﮑردﻧد .ھﻣﺎن ﺗﺎﮐﯾد را در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﯾز ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم )
ﯾﻌﻘوب  .( ١٨ : ٢ ،٢٧ : ١ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻣﺎﻧﯽ درﺳت ﮐرداری درﺳت از ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧد از ﺑرﮐﺎت ﺧداوﻧدی ﻣﺳﺗﻔﯾض
ﺧواھﻧد ﺷد ،اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از راه و اﯾﻣﺎن راﺳﺗﯾن ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﻧد ،ﻣورد ﻟﻌﻧت واﻗﻊ ﺧواھﻧد ﮔردﯾد.
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ﻣزاﻣﯾر ــ دﻋﺎھﺎی ﻗوم اﺳراﺋﯾل و دﻋﺎھﺎی ﻣﺎ
ﻣزاﻣﯾر ﺑﯾش از ھر ﮐﺗﺎب دﯾﮕری در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﺳت .در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﺳﯾﺎر از آن ﻧﻘل
ﺷده .ﻣﺷﮑل ﺗﻔﺳﯾری اﯾن ﮐﺗﺎب در ﻣﺎھﯾت آن اﺳت .اﻏﻠب ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﭼون ﻣزاﻣﯾر ﺟزو ﮐﻼم ﺧداﺳت ﭘس ﺣﺎوی
ﮐﻼﻣﯽ اﺳت » از « ﺧدا » ﺑﮫ « ﻣردم .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در ﺿﻣن ﮐﻼﻣﯽ » درﺑﺎرۀ « ﺧدا و » ﺧطﺎب ﺑﮫ «
ﺧدا ﻧﯾز دارد؛ و ﻣزاﻣﯾر از آن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﮐﻼم در آن ﻓراوان اﺳت .ﺣﺎل ﺑﺎﯾد دﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻼﻣﯽ ﻣﯾﺗواﻧد
ﺑرای ﻣﺎ ﮐﻼﻣﯽ » از « ﺧدا ﺷود .ﺧدا ﻣزاﻣﯾر را ﺑﻣﺎ داده اﺳت ﺗﺎ ﺑﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺷﺎن دھﯾم و راھﮭﺎی
او را ﺑداﻧﯾم.
ھﻣﮥ ﻣزاﻣﯾر ﻣﺎﻧﻧد ﻣزﻣور  ٢٣ﺳﺎده ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده را ﻓوری ﻣﺗوﺟﮫ ﻣوﺿوع ﮐﻧﻧد ،و او ﭘﯽ ﺑﺑرد ﮐﮫ ﺧداوﻧد
ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺷﺑﺎن از ﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣﯾﮑﻧد .ﻣزاﻣﯾری ﮐﮫ آﮐﻧده از ﺷﮑﺎﯾت و ﻧﻔرﯾن اﺳت ﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑرای ﻣﺎ دارد؟ آﯾﺎ ھﻣﮥ ﻣزاﻣﯾر ﺑدرد
ﻣﺎ ﻣﯾﺧورد ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﻗوم اﺳراﺋﯾل اﺳت؟

ﺑرﺧﯽ اﺻول ﮐﻠﯽ
ﺑرای درک ﻣزاﻣﯾر ،ﻣﺎﻧﻧد ھر ﮐﺗﺎب دﯾﮕر ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ،ﻧوع ،ﺳﺑﮏ و ﮐﺎرﺑرد آن ﭘﯽ ﺑرد.

ﻣزاﻣﯾر ﺑﺻورت ﺷﻌر
اوﻟﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر ﺳﭘرد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣزاﻣﯾر ﻧظم اﺳت ﻧﮫ ﻧﺛر .در ﻧظم و ﺷﻌر ﻧﺑﺎﯾد ﮐﻠﻣﺎت را ﺗﺣت
اﻟﻔظﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﮐرد ،و ﻣﺛﻼ ً از آن ﯾﮏ آﻣوزه )  ( doctrineﺳﺎﺧت .ﺷﻌر ﻣزاﻣﯾر در واﻗﻊ ﻧﺻﻧﯾف اﺳت ،و ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺳر و ﮐﺎر
دارد ،ﻟذا ﻧﺑﺎﯾد آﻧرا ﻣﺎﻧﻧد رﺳﺎﻻت ﯾﺎ رواﯾﺎت ﺧواﻧد و ﻣﻌﻧﯽ ﮐرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل وﻗﺗﯽ داود در ﻣزﻣور  ۵ : ۵١ﻣﯾﮕوﯾد » :ﻣﺎدرم در
ﮔﻧﺎه ﺑﻣن آﺑﺳﺗن ﮔردﯾد « ﻣﻧظور اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدرش ﮔﻧﺎه ﮐرد ﺑود و آﺑﺳﺗن ﺷد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻧﺎه اوﻟﯾﮫ ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ﻣﺗوﻟد ﻣﯾﺷود .در
اﯾﻧﺟﺎ داود ﺻرﻓﺎ ً از ﮔﻧﺎه ﺧودش ﺑﺷﮑل اﺳﺗﻌﺎری و ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑردن ﺻﻧﻌت ادﺑﯽ ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾد .اﯾن ﻧوع ﮐﻼم ﮐوﺑﻧده اﺳت و
ﺗﺎﺛﯾر ﻋﻣﯾﻖ ﺑر ﺧواﻧﻧده ﻣﯾﻧﮭد .ﭘس در ھﻧﮕﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻣزاﻣﯾر ﻣراﻗب اﺳﺗﻌﺎره و ﻣﻌﻧﯽ ﻣﺟﺎزی ﺑﺎﺷﯾم و آﻧﮭﺎ را ﻟﻐوی ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﮑﻧﯾم
و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ،آﻣوزه ای از آن ﻧﺳﺎزﯾم.

ﻣﺿﻣون ادﺑﯽ ﻣزاﻣﯾر
 ١ــ ﻣزاﻣﯾر ﭼﻧدﯾن ﻧوع ھﺳﺗﻧد .ﻣزاﻣﯾر ﺷﮑر ﮔزاری ،ﺳوﮔواری و ﻏﯾره .ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﻓرق ﺑﯾن اﻧواع ﻣزاﻣﯾر
را ﻣﯾداﻧﺳت.
 ٢ــ ﺳﺑﮏ و ﻓرم ادﺑﯽ ﻣزاﻣﯾر ﻧﯾز ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻓرق ﻣﯾﮑﻧد.
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 ٣ــ ﻣزاﻣﯾر ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﮔوﻧﺎﮔون ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﻟذا ﮐﺎرﺑردی ﻣﺗﻔﺎوت دارﻧد .ﻧﺑﺎﯾد ﻣزﻣوری را ﮐﮫ ﺑرای
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑرﮔزﯾدۀ ﺧداوﻧد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﻣراﺳم ﻋروﺳﯽ ﺧواﻧد.
 ۴ــ ﺑﮫ طرح ﻣزاﻣﯾر ﻧﯾر ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت .ﻣﺛﻼ ً ﻣزﻣور  ١١٩طرح ﺧﺎﺻﯽ دارد .اوﻟﯾن ﮐﻠﻣﺎت آﯾﺎت ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب
ﺣروف اﻟﻔﺑﺎ اﺳت .ﺗﮑرار ﻣﻔﺎھﯾم در اﯾن ﻣزﻣور زﯾﺎد ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد.
 ۵ــ ھر ﻣزﻣور را ﺑﺎﯾد ﺑﺷﮑل ﯾﮏ واﺣد ادﺑﯽ ﺧواﻧد .ﻧﺑﺎﯾد اﯾﺎت را ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﮐرد ،ﻣﺛل اﻣﺛﺎل ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﻣﺎم ﻣزﻣور را ﺑﺻورت ﯾﮏ واﺣد ﻣﻧﺳﺟم در ﻧظر ﮔرﻓت .ﺑﺎﯾد روﻧد ﻣزﻣور را اﺣﺳﺎس ﮐرد و ﭘﯾﺷرﻓت آﻧرا ﺑﺳوی ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﮫ
در ﻧظر دارد درﯾﺎﻓت .ﻟذا ﺑﺎﯾد ﻣواظب ﺑود آﯾﮫ ای را ﺧﺎرج از ﻣﺿﻣوﻧش ﺗﻌﺑﯾر ﻧﮑرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﻣزﻣور  ٣۴ : ١٠۵ﺗوﺟﮫ
ﮐﻧﯾد » :او ﮔﻔت و ﻣﻠﺦ ﭘدﯾد آﻣد و ﮐرﻣﮭﺎ از ﺣد ﺷﻣﺎره اﻓزون « .اﮔر اﯾن آﯾﮫ را ﺧﺎرج از ﻣﺿﻣوﻧش ﺑﺧواﻧﯾم ،ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺧدا ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻣﻠﺦ داوری ﺧود را ﺑر زﻣﯾن ﻣﯾﻔرﺳﺗد .ﺣﺎل اﯾﻧرا ﺑﺎ ﻣزﻣور  ١٢ : ٨۵ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد » :ﺧداوﻧد ﻧﯾز
ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو را ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد و زﻣﯾن ﻣﺎ ﻣﺣﺻول ﺧود را ﺧواھد داد « .آﯾﺎ ﺧدا ﻣﻠﺦ ﻣﯾﻔرﺳﺗد ﯾﺎ ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو؟ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻣﺿﻣون ﺗوﺟﮫ ﮐرد .در ﻣزﻣور  ٨۵ﺻﺣﺑت از ﺑرﮐﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﺳراﺋﯾل ﻣﯾﺑﺧﺷد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھد او ﺑﮫ وﻋده
ھﺎﯾش اﻣﯾن اﺳت .ﻣزﻣور  ١٠۵روﺷﯽ را ﺷرح ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮑﺎر ﮔرﻓت ﺗﺎ اﺳراﺋﯾل را از ﻣﺻر ازاد ﺳﺎزد.

اﻧواع ﻣزاﻣﯾر
ﻣزاﻣﯾر در ﻣراﺳم ﭘرﺳﺗﺷﯽ اﺳراﺋﯾل ﺟﺎی وﯾژه ای ﻧداﺷﺗﻧد .ﻣزاﻣﯾر را در ﺧﺎرج از ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدﺗﯽ ھﯾﮑل در
ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾز ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑردﻧد .ﻣزاﻣﯾر را در ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد .ﻣزاﻣﯾری ﮐﮫ اﻻن در دﺳت دارﯾم ﺑﺻورت ۵
ﺟزوه ﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﺟﻣﻊ آوری ﺷده اﺳت .ﮐﺗﺎب اول ﺷﺎﻣل  ١ــ  ،۴١دوم  ۴٢ــ  ،٧٢ﺳوم  ٧٣ــ  ،٨٩ﭼﮭﺎرم  ٩٠ــ  ،١٠۶ﭘﻧﺟم ١٠٧
ــ  .١۵٠از روی ﺗﯾﺗرھﺎی ﻣزاﻣﯾر ﻧﯾز ﻣﯾﺗوان ﺗﺷﺧﯾص داد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ و در ﭼﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻣزﻣور را ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت.
 ١ــ ﻣزاﻣﯾر زاری و ﺳوﮔواری
ﺑﯾش از  ۶٠ﻣزﻣور ﺳوﮔواری و زاری ھﺳت )  .( ١۴٢ ،١٣٩ ،١٢٠ ،٧١ ،۵٧ ،۴٢ ،٣٩ ،٣١ ،٢٢ ،٣اﯾن
ﻣزاﻣﯾر ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ در ﻣواﻗﻊ ﺳﺧﺗﯽ و ﻧﺎراﺣﺗﯽ دل ﺧود را ﺑرای راز و ﻧﯾﺎز و ﮔﻔﺗن دردھﺎﯾم ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮕﺷﺎﺋﯾم.
 ٢ــ ﻣزاﻣﯾر ﺷﮑرﮔزاری
اﯾن ﻣزاﻣﯾر ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﺷﮑرﮔزاری ﺑرای اﻣﺎﻧت ﺧدا و ﺑرﮐت او آﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳت .ﺷش ﻣزﻣور ﺷﮑرﮔزاری اﻧﻔرادی
)  ( ١٣۶ ،١٢۴ ،١٠٧ ،٧۵ ،۶٧ ،۶۵و ده ﻣزﻣور ﮔروھﯽ ) .( ١٣٨ ،١١٨ ،١١۶ ،٩٢ ،۶۶ ،۴٠ ،٣۴ ،٣٢ ،٣٠ ،١٨
 ٣ــ ﻣزاﻣﯾر ﭘرﺳﺗﺷﯽ
اﯾن ﻣزاﻣﯾر ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ در آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ از زاری ﺑرای ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﺷﺎدی ﺑرای ﺣﺎل ﺑﺎﺷد ،ﺧداوﻧد را ﺑﺧﺎطر وﺟود
ﺧودش ﭘرﺳﺗش ﻣﯾﮑﻧد ١۴۵ ،١١٧ ،١١٣ ،١٠۴ ،١٠٣ ،١٠٠ ،۶۶ ،٣٣ ،١٩ ،٨ ) .ــ .( ١۴٨
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 ۴ــ ﻣزاﻣﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺟﺎت
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺟﺎت ﺑﺧش ﺧدا را ﻣرور ﻣﯾﮑﻧد ) .( ١٣۶ ،١٣۵ ،١٠۶ ،١٠۵ ،٧٨
 ۵ــ ﻣزاﻣﯾر ﻣراﺳﻣﯽ
اﯾن ﻣزاﻣﯾر ﺑرای ﻣراﺳم ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮑﺎر ﻣﯾرﻓت ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﺟﮕذاری ﭘﺎدﺷﺎه )  ٩۵ ،٩٣ ،۴٧ ،٢٩ ،٢۴ــ .( ٩٩
ﺳرودھﺎی ﺻﮭﯾون ﯾﺎ ﺷﮭر اورﺷﻠﯾم ﻧﯾز در اﯾن دﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد.
 ۶ــ ﻣزاﻣﯾر ﺣﮑﻣت
اﯾن ﻣزاﻣﯾر )  ( ١٣٣ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١١٢ ،٧٣ ،۴٠ ،٣٧ ،٣۶ﺷﺑﯾﮫ اﻣﺛﺎل ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑوﯾژه اﻣﺛﺎل ﺑﺎب  ٨ھﺳﺗﻧد.
 ٧ــ ﻣزاﻣﯾر ﺗوﮐل
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از  ١٢۵ ،١٢١ ،٩١ ،۶٣ ،۶٢ ،٢٧ ،١۶ ،١١ :و  .١٣١اﯾن ﻣزاﻣﯾر ﺑﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑر
ﺧداوﻧد ﺗوﮐل ﮐﻧﯾم.

ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﺗﻔﺳﯾر ﻣزاﻣﯾر
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ ﻣزاﻣﯾر زاری ،داﻧﺷﻣﻧدان ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ در ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ اﯾن ﺷش ﻋﻧﺻر
ﻣﺷﺗرک اﺳت:
 ١ــ ﻣﺧﺎطب  :ھﻣﯾﺷﮫ ﺧداوﻧد اﺳت.
 ٢ــ ﺷﮑﺎﯾت  :ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺷﮑل ﺧود را ﺑﺎ ﺧداوﻧد در ﻣﯾﺎن ﻣﯾﮕذارد.
 ٣ــ ﺗوﮐل  :ﺷﮑﺎﯾت ﺑدون ﺗوﮐل ﻣﻌﻧﺎ ﻧداردو ﺧداوﻧد دادرﺳﯽ ﺧواھد ﮐرد.
 ۴ــ رھﺎﯾﯽ  :از ﺧداوﻧد ﻣﯾﺧواھد او را از وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺑرھﺎﻧد.
 ۵ــ اطﻣﯾﻧﺎن  :او ﻣطﻣﺋن اﺳت ﺧداوﻧد ﺧواھد رھﺎﻧﯾد.
 ۶ــ ﺣﻣد  :ﺧدا را ﺑرای ﺑرﮐﺎت ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺎل و آﯾﻧده ﺷﮑر ﻣﯾﮑﻧد.
ﺗﻣرﯾن  :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﻣذﮐور در ﺑﺎﻻ ،ﻣزﻣور  ٣را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺷﺗرک در ﻣزاﻣﯾر ﺷﮑرﮔزاری ﻧﯾز اﯾﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد :
 ١ــ ﻣﻘدﻣﮫ  :ﻧوﯾﺳﻧده ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧدا ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت.
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 ٢ــ ﺳﺧﺗﯽ و ﻧﺎراﺣﺗﯽ  :ﻣوﻗﻌﯾت ﺳﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا او را از آن آزاد ﮐرده.
 ٣ــ دﻋﺎ  :ﻧوﯾﺳﻧده دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧداوﻧد ﮐرده ﻣﺟددا ً ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد.
 ۴ــ رھﺎﯾﯽ  :رھﺎﯾﯽ ﺧدا ﺷرح داده ﻣﯾﺷود.
 ۵ــ ﺷﮭﺎدت  :ﺷﮑرﮔزاری ﺑرای رﺣﻣت ﺧدا.
ﺗﻣرﯾن  :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺎﻻ ،ﻣزﻣور  ١٣٨را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺗﺑﺻره ای در ﻣورد » ﻣزاﻣﯾر ﻧﻔرﯾن آﻣﯾز «
زﺑﺎن ﺧﺎص ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ای ﻣزاﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺷﺎدی و ﻏم ﺧود را اﺑراز ﮐﻧﯾم .ﻣزاﻣﯾر ﻣﻣﻠو از اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﻋﻣﯾﻖ ﺑﺷری اﺳت .اﺑراز ﺷﺎدی و ﻏم ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧدارد ،اﻣﺎ اﺑراز ﺧﺷم و ﻧﻔرت ﭼطور؟ آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر ﮔﻧﺎه ﻧﯾﺳت؟ ﻣزاﻣﯾری ﮐﮫ
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧﺷم و ﻧﻔرت و ﮐﯾﻧﮫ را اﺑراز ﻣﯾدارﻧد » ،ﻧﻔرﯾن آﻣﯾز « ﺧواﻧده ﻣﯾﺷوﻧد .اﯾن ﻣزاﻣﯾر ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ
ﺧﺷم ﺧود را در ﺧود ﻧﮕﮫ دارد ،آﻧرا اﺑراز ﮐﻧد .ھﻣﮥ ﻣﺎ دﭼﺎر اﻓﮑﺎر ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯾﺷوﯾم ،ﭼﮫ اﯾن ﮐﺎر ﮔﻧﺎه ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﻧﺑﺎﺷد .ﺧدا ﺑﺎ اﯾن
ﻣزاﻣﯾر از ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد » ﺧﺷم ﮔﯾرﯾم و ﮔﻧﺎه ﻣورزﯾم « ) ﻣزﻣور  .( ۴ : ۴ﺑﮭﺗر اﺳت ﺧﺷم و اﻓﮑﺎر ﻣﻧﻔﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮕوﯾﯾم
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﺻدد اﻧﺗﻘﺎم از دﯾﮕران ﺑرآﯾﯾم ) .اﻓﺳﺳﯾﯾﺎن  ٢۵ : ۴ــ .( ٢۶
ﻣزاﻣﯾر ﻧﻔرﯾن آﻣﯾز ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣزاﻣﯾر زاری و ﺷﮑﺎﯾت ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺗﻣرﯾن  :ﻣزﻣور  ٧ : ١٣٧ــ  ٩را ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺿﻣون ،آﻧرا ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾد.
ﻣزاﻣﯾر ﻧﻔرﯾن آﻣﯾز ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﯾﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺣﺑت ﺗﻧﺎﻗض ﻧدارﻧد .در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت از ﻣﺣﺑت
ﻣﯾﺷود ﻣﻧظور اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣل ) ﻟوﻗﺎ  ٢۵ : ١٠ــ  .( ٣٧ﻣﺎ ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ از ﺷﺎن ﻧﺎراﺣﺗﯾم ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم و
ﻧﺎراﺣﺗﯽ و ﺧﺷم ﺧود را ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯾﮕوﯾﯾم ﺗﺎ او آﻧﮭﺎ را ﻋﺑرت ﮐﻧد ) روﻣﯾﺎن  ٢٠ : ١٢و  .( ٢١اﯾن ﻣزاﻣﯾر ﺑﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ
ﺑدی را ﺑﮫ ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎزﯾم.
در ﺿﻣن ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ واژه » ﻧﻔرت « در اﯾن ﻣزاﻣﯾر ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن طرد ﮐردن ﺑﮑﺎر ﻣﯾرود) .
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ روﻣﯾﺎن  ١٣ : ٩و ﻣﻼﮐﯽ .( ٢ : ١

ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﺗﻌﺑﯾری
در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﯽ ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﮐردﯾم ﺑر ﻣﯾﮕردﯾم .ﭼﮕوﻧﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﻼﻣﯽ اﺳت درﺑﺎره ﯾﺎ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯾﺗواﻧد
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﻼم ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ ﺷ ود؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﻣزاﻣﯾر را ﺑرای ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﯾم.
ﭘس اﯾن ﺳﮫ ﻧﮑﺗﮫ را در ﻣورد ﻣزاﻣﯾر ﺑﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﯾد:
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 ١ــ ﻣزاﻣﯾر راھﻧﻣﺎی ﭘرﺳﺗش ھﺳﺗﻧد.
 ٢ــ ﻣزاﻣﯾر ﺑﻣﺎ ﯾﺎری ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧدا راز و ﻧﯾﺎز ﮐﻧﯾم.
 ٣ــ ﻣزاﻣﯾر ﺑﻣﺎ ﯾﺎری ﻣﯾدھﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﺗﻔﮑر ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎ اﯾن ﻣطﻠب ﺑﺣث ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾﺑرﯾم .ﻣزاﻣﯾر ﺗﺿﻣﯾن ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد .داود اﻏﻠب ﻣزاﻣﯾر
ﺧود را ھﻧﮕﺎم ﻣﺷﮑﻼت ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺣﺎﻟت ﭘرﺳﺗﺷﯽ و ﺷﮑرﮔزاری در آﻧﮭﺎ ھﺳت .و اﯾن ﯾﮏ ﭼﯾز را ﺑﻣﺎ ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺧدا ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت در ھر ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻣورد ﺳﺗﺎﯾش ﻗرار ﮔﯾرد.

ﺣﮑﻣت ــ ﻗدﯾم و ﺟدﯾد
ﺣﮑﻣت ﻋﺑری ﻧوع ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺑﮏ ادﺑﯽ اﺳت .اﯾن ﺳﺑﮏ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﻣروزی ﻧﺎ آﺷﻧﺎﺳت .اﮔر
ﻣﻔﮭوم اﯾن ﺳﺑﮏ را درک ﮐﻧﯾم از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮭرۀ درﺳت ﺧواھﯾم ﺑرد ،در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑر اﺳﺎس ﮐﺞ ﻓﮭﻣﯽ ﻣطﺎﻟب
رﻓﺗﺎری ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ و ﮐوﺗﺎه ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ اﺗﺧﺎذ ﺧواھﯾم ﮐرد.
اﯾوب ،اﻣﺛﺎل و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺗب » ﺣﮑﻣت « ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد .ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﯾن ﮐﺗب ھﻣﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﮔﻔﺗﺎر ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد،
وﻟﯽ در ﻣﺟﻣوع در اﯾن ﻧوع ﺳﺑﮏ ﻣﯽ ﮔﻧﺟﻧد.

ﻣﺎھﯾت ﺣﮑﻣت
ﺣﮑﻣت دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﯾﺳت؟ ﺣﮑﻣت ﻋﺑﺎرﺗﺳت از اﻧظﺑﺎط اطﻼق ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﺧص ،در ﭘرﺗو ﺗﺟرﺑﮫ.

درک ﻏﻠط از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺳﺑﮏ ﺣﮑﻣت
 ١ــ ﯾﮑﯽ از اﺷﺗﺑﮭﺎت راﯾﺞ در ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﯾن ﮐﺗب ،ﺗﻔﺳﯾر اﯾﺎت ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﺿﻣون ﺑوده اﺳت .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﮫ  » ٢ : ٣وﻗﺗﯽ ﺑرای وﻻدت و وﻗﺗﯽ ﺑرای ﻣوت « را ﺑﺎﯾن ﻣﻔﮭوم ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺧدا طول ﻣدت ﺣﯾﺎت ھرﮐس را
ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻧظور اﯾن آﯾﮫ اﺻﻼ ً اﯾن ﻧﯾﺳت .از ﻣﺿﻣون اﯾن ﺑﺧش از ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯾﺗوان درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻣﻧظور
ﺑﯾﮭودﮔﯽ زﻧدﮔﯽ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺧص ھر طور ھم زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ﻋﺎﻗﺑت ﺧواھد ﻣرد.
 ٢ــ ﻧداﻧﺳﺗن اﺻطﻼﺣﺎت اﯾن ﺳﺑﮏ دﻟﯾل دﯾﮕر ﮐﺞ ﻓﮭﻣﯽ اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﻣﺛﺎل  » ،٧ : ١۴از ﺣﺿور ﻣرد
اﺣﻣﻖ دور ﺷود ،زﯾرا ﻟﺑﮭﺎی ﻣﻌرﻓﺗرا در او ﻧﺧواھﯽ ﯾﺎﻓت « .آﯾﺎ ﻣﻧظور اﯾن آﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻘب
اﻓﺗﺎده و ﮐم ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد ﻣﻌﺎﺷرت ﮐﻧﻧد؟ ﺑﮭﯾﭻ وﺟﮫ .در اﻣﺛﺎل » ،اﺣﻣﻖ « ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ » ﺑﯾوﻓﺎ « اﺳت و اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن ﻣﯾﮑﻧد
ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺧواھﺎﻧﮫ ای دارد و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﺧود اﻋﺗﻘﺎد ﻧدارد.
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 ٣ــ ﻋدم درک اﺳﺗدﻻل در ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺑﮏ وﺟود دارد .اﯾوب  ٢٠ : ١۵را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد » ،ﺷرﯾر
در ﺗﻣﺎﻣﯽ روزھﺎﯾش ﻣﺑﺗﻼی درد اﺳت و ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺷﻣرده ﺷده ﺑرای ﻣرد ظﺎﻟم ﻣﮭﯾﺎ اﺳت « .آﯾﺎ ﮐﻼم ﺧدا ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣرد
ﺷرﯾر ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺧوﺷﺑﺧت ﺑﺎﺷد؟ اﯾن ﮔﻔﺗﺎر از زﺑﺎن اﻟﯾﻔﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﻌدا ً او را ﻣﺣﮑوم ﮐرد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻧﺑﺎﯾد اﯾن آﯾﮫ را ﺗﻌﻠﯾم ﺧدا
ﺑداﻧﯾم .در ﭼﻧﯾن ﻣوارد ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻣﺗن و ﻣﺿﻣون را ﺧواﻧد.

ﺣﮑﯾم ﮐﯾﺳت؟
در اﯾﻧﺟﺎ ﺣﮑﻣت ﻧظری ﻣطرح ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﮑﻣت ﻋﻣﻠﯽ .ﺣﮑﯾم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ از راه
ﺗﺟرﺑﯽ ﮐﺳب ﮐرده زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد .ﮔﺎھﯽ ﻟﻔظ ﺣﮑﯾم ﺑﮫ ھﻧرﻣﻧدان ﻧﯾز اطﻼق ﻣﯾﺷد ) ﺧروج  .( ٣ : ٣١ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ﻗﻠب ﺳروﮐﺎر
دارد )  ١ﭘﺎدﺷﺎھﺎن  .( ١٢ ،٩ : ٣در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ » ﻗﻠب « اﺷﺎره دارد ﺑﮫ ﻋﺎطﻔﮫ و ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧرد.

ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣﮑﻣت
ﺑرﺧﯽ ﻣردم در اﺳراﺋﯾل ﻗدﯾم ،ﺧود را وﻗف ﯾﺎدﮔﯾری ﺣﮑﻣت و ﻧﯾز آﻣوﺧﺗن آن ﺑدﯾﮕران ﻣﯾﮑردﻧد .اﯾن اﺷﺧﺎص
را ﺣﮑﯾم ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد .وﺟود اﯾن اﺷﺧﺎص در زﻧدﮔﯽ ﺷﺎﮔردان آﻧﻘدر ﻣوﺛر ﺑود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را » ﭘدر « ﺧطﺎب ﻣﯾﮑردﻧد .در اﻣﺛﺎل ﻧﯾز
ﻟﻔظ » ﭘﺳرم « در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﻣﻌﻧﯽ » ﺷﺎﮔرد « اﺳت.

ﺣﮑﻣت در ﺧﺎﻧﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺟﺎﺋﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﺣﮑﻣت آﻣوﺧت .ﻧﺻﺎﯾﺢ روزاﻧﮥ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻓرزﻧدان در واﻗﻊ آﻣوزش
ﺣﮑﻣت اﺳت .در اﻣﺛﺎل اﯾن ﻧوع آﻣوزش ﻓراوان دﯾده ﻣﯾﺷود.

ﺣﮑﻣت در ﺑﯾن ھﻣﻘطﺎران
ﯾﮑﯽ از طرق ﺗﺻﻔﯾﮥ اﻓﮑﺎر و در ﻧﺗﯾﺟﮫ رﻓﺗﺎر ،ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕوﺳت .اﯾن روش ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﻔﺗﮕوی ﯾﮏ ﻧﻔر
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﻣﻧظور ﻗراﺋت ﺑوﺳﯾﻠﮥ دﯾﮕران ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ ،و ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﯾن ﭼﻧد ﻧﻔر ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺗﺎب اﯾوب .ﺣﮑﻣﺗﯽ ﮐﮫ
در ﮐﺗﺎب اﻣﺛﺎل اﺳت ﺑﮫ ﺣﮑﻣت ﺿرب اﻟﻣﺛﻠﯽ ﻣﻌروف اﺳت ،اﻣﺎ ﺣﮑﻣت ﮐﺗب اﯾوب و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺣﮑﻣت اﻧدﯾﺷﮫ ای ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد.

اراﺋﮫ ﺣﮑﻣت در ﻗﺎﻟب ﻧظم ادﺑﯽ
ﻣﻌﻠﻣﯾن و ﺷﺎﮔردان ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑردن روﺷﮭﺎی ﺧﺎص ادﺑﯽ ،ﯾﺎدﮔﯾری و ﯾﺎدآوری ﺣﮑﻣت را آﺳﺎن ﻣﯾﮑردﻧد.
در ھﻣﮥ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺣﮑﻣت ،از ﺻﻧﺎﯾﻊ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ادﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
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ﺣدود ﮐﺗﺎب
ﺗﻣﺎم ﺣﮑﻣﺗﮭﺎی دﻧﯾﺎی ﻗدﯾم ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ و ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺑود .اﯾن ﺣﮑﻣﺗﮭﺎ ھرﭼﻧد ﺗﺷﺎﺑﮫ ظﺎھری ﺑﺎ ﺣﮑﻣت ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس داﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ ﻣﻧﺷﺎء ﺧود را ﺧدا ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ھدﻓﺷﺎن ﻧﯾز ﺧوﺷﻧودی ﺧدا ﻧﺑود ) اﻣﺛﺎل ۵ : ٢و .( ٧ : ٣ ،۶از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ،
ﺣﮑﻣت ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ را ﻓراﺑﮕﯾرد .ﺟﻧﺑﮥ ﺷدﯾد ﻋﻣﻠﯽ آن ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود از ﻣﺳﺎﯾل ﻋﻠم اﻟﮭﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ دور
ﺑﻣﺎﻧد .ﻣﮭﺎرت در ﺣﮑﻣت ﻧﯾز ﺿﻣﺎﻧت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﮑﻣت درﺳت ﺑﮑﺎر رود ) ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ  ٢ﺳﻣوﺋﯾل  ،( ٣ : ١٣ﺑطوری ﮐﮫ در
ﻣورد ﺣﮑﻣت ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم .از ﻧظر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺗﻧﮭﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺣﮑﻣت ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺧود ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺧدا ﺑﺎﺷد.

ﺟﺎﻣﻌﮫ :ﺣﮑﻣت ﺷﮑﺎﮐﺎﻧﮫ ،ﻓﻠﺳﻔﮥ ﭘوﭼﯽ
ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده اﺳت ،ﺑوﯾژه اﮔر آﻧرا ﻋﻣﯾﻖ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .آﻧﮑﮫ ﺑطور ﺳطﺣﯽ
آﻧرا ﻣﯾﺧواﻧد ،ﺑﺧود ﻣﯾﮕوﯾد ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻋﻣﯾﻖ اﺳت و ﻣن آﻧرا ﻧﻣﯾﻔﮭﻣم .ﺗﺎﮐﯾد ﻣﮑرر ﮐﺗﺎب ﺑر ﺑﯾﮭودﮔﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧواﻧﻧده را ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ اﻟﮭﯽ ﺑودن ﻣﺎھﯾﺗش ﺑﮫ ﺷﮏ ﻣﯾﺎﻧدازد ) .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ  ٩ : ٩ ،١۶ : ۵ ،١٩ : ٣ ،١۵ : ٢ ،٢ : ١ــ ١٠و  .( ٨ : ١١ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﯾﮕوﯾد اﮔر ﻗرار اﺳت ھﻣﮫ ﺑﻣﯾرﯾم ﺧوﺑﯽ و ﺑدی و ﺳﺎﯾر ارزﺷﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﻧدارد .ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾد اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دارد :ﺗﺎ
زﻧده ای ﺧوش ﺑﺎش )  ٨ : ١١ ،١۵ : ٨ــ  !( ١٠در ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ ارزﺷﮭﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،ﺑطوری ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ
اﯾن ﮐﺗﺎب ﺟزو ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﯾﺳت.
ﻓﻠﺳﻔﮥ وﺟودی ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭼﯾﺳت؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﭘرﺳش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺗﺿﺎد
ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮥ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس واﻗﻌﯾت ﭘوﭼﯽ زﻧدﮔﯾﯽ را ﮐﮫ ﺧدا در آن ﻧﻘﺷﯽ ﻧدارد ،آﺷﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد )  ١٣ : ١٢ــ .( ١۴

ﺣﮑﻣت در اﯾوب
در ﮐﺗﺎب اﯾوب ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﺑﯽ روﺑرو ﻣﯾﺷوﯾم ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﻣﺗﺿﺎدش آﺷﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد .دوﺳﺗﺎن ﭘﺎک
ﻧﯾت اﯾوب ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ آوردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻧﺎﻓﺎت دارد .در ﮐﺗﺎب اﯾوب ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑرد ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺧدا
در زﻧدﮔﯽ روزاﻧﮥ ﺑﺷر ﻧﻘﺷﯽ ﻧدارد ،اﻣﺎ دوﺳﺗﺎن اﯾوب درﺳت ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل آﻧرا ﻣوﻋظﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا در ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت
زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن دﺧﺎﻟت ﮐرده ﺑﺎ روﯾدادھﺎی زﻧدﮔﯽ او را ﻣﺟﺎزات ﻣﯾﮑﻧد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯾﮕوﯾد ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﭼﮕوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯽ ،ﭼون
ﻣرگ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﺳت .دوﺳﺗﺎن اﯾوب ﻣﯾﮕوﯾﻧد ھر اﺗﻔﺎق ﺧوب و ﺑد ﮐﮫ در زﻧدﮔﯾت ﻣﯽ اﻓﺗد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از اﯾن اﻣر ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ
ﺗو ﺧدا را ﺧﺷﻧود ﺳﺎﺧﺗﮫ ای ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺑرﺧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻏﻠط ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﭼون ﺧدا ﮐﻧﺗرل دﻧﯾﺎ را در دﺳت دارد ﭘس ھرﭼﮫ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﺧواﺳت ﺧداﺳت .وﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘت اﻣر اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎی ﻣﺎ در اﺛر ﮔﻧﺎه ﺗﺑﺎه ﺷده و ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﺷﯾطﺎن درآﻣده اﺳت )
ﯾوﺣﻧﺎ  ،( ٣١ : ١٢و ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺧواﺳت ﺧدا ﻧﯾﺳت .ﺑوﯾژه درد و رﻧﺞ ﻟزﻣﺎ ً ﻧﺗﯾﺟﮥ ﮔﻧﺎه ﺷﺧص ﻧﯾﺳت )
روﻣﯾﺎن  ١٨ : ٨ــ  ،٢٣ﯾوﺣﻧﺎ  ١ : ٩ــ .( ٣
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اﯾوب ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﮐﺎری ﻧﮑرده ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﭼﻧﯾن ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﺑﺎﺷد .او ﻣﯾﮕوﯾد در دﻧﯾﺎ اﻧﺻﺎف ﻧﯾﺳت .دوﺳﺗﺎﻧش
ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد او را وادار ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد .آﺧرﯾن دوﺳت اﯾوب ،اﻟﯾﮭو ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣوﻓﻖ ﻣﯾﺷود او را ﻣﺟﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ ﮔﻧﺎھش را ﺑﭘذﯾرد و
ﺗﺳﻠﯾم ﺣﮑﻣت ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧدا ﺷود ،ﮐﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺧدا وارد ﻋﻣل ﻣﯾﺷود و اﯾوب را از اﺷﺗﺑﺎه در ﻣﯽ آورد وﻟﯽ از او در ﻣﻘﺎﺑل دوﺳﺗﺎﻧش
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد )  ٧ : ۴٢ــ  .( ٩در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ در دﻧﯾﺎ اﻧﺻﺎف ﻧﯾﺳت ،ﺣﻖ ﺑﺎ اﯾوب ﺑود؛ اﻣﺎ در ﻣورد ﺳوال اﯾوب ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده
ﺑود » ،ﭼرا ﻣن؟ « ﺣﻖ ﺑﺎ ﺧدا ﺑود ،زﯾرا راھﮭﺎی ﺧدا ﻣﺎﻓوق راھﮭﺎی ﻣﺎﺳت و اﮔر او اﺟﺎزه ﻣﯾدھد رﻧﺞ ﺑﺳراغ ﺷﺧص ﺑﯾﺎﯾد ،ﺑﮫ
اﯾن دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﻧﻣﯾداﻧد ﭼﮫ ﻣﯾﮑﻧد.
در ﮐﺗﺎب اﯾوب ﻣﺗوﺟﮥ ﺣﮑﻣت واﻗﻌﯽ ﻣﯾﺷوﯾم .ﺣﮑﻣت اﺻﯾل ،ﺣﮑﻣت ﺧداﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗدرت و ﻋداﻟت ﺧدا
اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧد ،ﺣﮑﯾم واﻗﻌﯽ اﺳت .اﯾن ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮥ زﯾﺑﺎ از ﺣﮑﻣت اﻧدﯾﺷﮫ ای ) ﯾﺎ ﻧظری ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﯽ ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯽ ( اﺳت.

ﺣﮑﻣت در اﻣﺛﺎل ﺳﻠﯾﻣﺎن
در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑﻣت ﻧظری ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﯾوب ،اﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﺣﮑﻣت ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯾﭘردازد .ﻧﺻﺎﯾﺢ ﻋﻣﻠﯽ ﺑوﯾژه ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن
ﻣﯾدھد ،وﻟﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ آﻧﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺧواھد ﺑود .اﻣﺛﺎل ﻓﻘط ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﻣﺗﻌﺎرﻓﯽ اﯾن
ﻧﺻﺎﯾﺢ ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﻧﺳﺎن ﻣﻔﯾدی ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺣوﯾل دھﻧد.
اﻣﺛﺎل ﺗﺿﺎدھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧردﻣﻧداﻧﮫ و زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .اﻣﺛﺎل در ﺿﻣن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ
زﻧدﮔﯽ ﻓﻘط ﺟﻧﺑﮥ ﻣذھﺑﯽ ﻧدارد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﮔوﯾﯽ ﺧداوﻧد ھﻧﮕﺎم آﻓرﯾﻧش ﮔﻔﺗﮫ اﺳت » ﺑد اﺳت « ﺑﺟﺎی » ﺧوب اﺳت « .اﻣﺛﺎل
ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﺧص ﻣذھﺑﯽ اﻓراطﯽ را اﺻﻼح ﮐﻧد.

ﮐﺎرﺑرد درﺳت و ﻧﺎدرﺳت اﻣﺛﺎل
ﮐﺗﺎب اﻣﺛﺎل در واﻗﻊ ﮐﺗﺎب ﺿرب اﻟﻣﺛل اﺳت .ﺧﺎﺻﯾت ﺿرب اﻟﻣﺛل ﺑدﻟﯾل وزن و آھﻧﮓ ﺧﺎﺻﯽ آن اﺳت .اﮔر
ﮐﺳﯽ ﻣﺗوﺟﮥ ﻧﮑﺗﮥ ﺿرب اﻟﻣﺛل ﻧﺷود و ﺑﺧواھد آﻧرا ﻟﻐوی ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻧد ،ﻣﻌﻧﯽ آﻧرا ﻣﺧدوش ﺧواھد ﮐرد و درک ﻧﺎدرﺳﺗﯽ از آن
اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل اﻣﺛﺎل  ٢٧ : ۶ــ  ٢٩ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد » .ﻟﻣس ﮐﻧد « را در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان ﺗﻌﺑﯾر ﮐرد؟ آﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﻘﺎل
ﺟﻧس را ﺑﮫ دﺳت ﺧﺎﻧم ﻣﺷﺗری ﻣﯽ دھد اﮔر دﺳﺗش ﺑﮫ دﺳت او ﺧورد ﺑﺎﯾد ﻣﺟﺎزات ﺷود؟ اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﻧﮫ /اﻣﺛﺎل زﺑﺎن اﺳﺗﻌﺎری ﺑﮑﺎر
ﻣﯾﺑرد و ﻧﮫ ﻟﻐوی .ﻟذا ﻣﻌﻧﯽ را ﺑﺎﯾد در ﮐل ﻣطﻠب ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد ،و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣل زﻧﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎزی ﮐردن ﺑﺎ آﺗش ،ﺧطرﻧﺎک
اﺳت ،زﯾرا دﯾر ﯾﺎ زود ،در اﯾن دﻧﯾﺎ ﯾﺎ آن دﻧﯾﺎ ،ﺷﺧص زاﻧﯽ ﻣﺟﺎزات ﻣﯾﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ ﻟﻣس ﮐردن ) ﻣﺎﻧﻧد  ١ﻗرن  ( ١ : ٧ﺣﺎﻟت
ﺧوش آواﯾﯽ.
ﺣﺎل ،اﻣﺛﺎل  ٣ : ١۶را ﮐﮫ اﻏﻠب اوﻗﺎت ﻏﻠط ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯾﺷود در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد » :اﻋﻣﺎل ﺧود را ﺑﮫ ﺧداوﻧد
ﺗﻔوﯾض ﮐن ﺗﺎ ﻓﮑرھﺎی ﺗو اﺳﺗوار ﺷود« .
ﻣﻧظور اﯾن آﯾﮫ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺧدا ﻧﻔوﯾض ﮐردی ،ﻣطﻣﺋن ﺑﺎش ﮐﮫ آن ﻧﻘﺷﮫ ﻣوﻓﻘﯾت
آﻣﯾز ﺧواھد ﺑود .و ﺑﺳﯾﺎری ﺑر اﺳﺎس ھﻣﯾن آﯾﮫ ﻋﺟوﻻﻧﮫ ازدواج ﻣﯾﮑﻧﻧد ﯾﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﮭم دﯾﮕری را ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت
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ﻋﺎﻗﺑت ﺧوﺷﯽ در ﭘﯽ ﻧﺧواھد داﺷت .آﻧﭼﮫ ﻣﻧظور اﯾن آﯾﮫ اﺳت آﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود را وﻗف ﺧدا ﮐﻧد و ﻣطﺎﺑﻖ
ﺧواﺳت او رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣوﻓﻖ ﺧواھد ﺷد اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﻠﺣﺎظ دﻧﯾوی ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻔﻘﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻧظر ﺧداﺳت.

ﺑرﺧﯽ رھﻧﻣودھﺎی ﺗﻌﺑﯾری
 ١ــ اﻣﺛﺎل ﺿﻣﺎﻧﺗﻧﺎﻣﮥ رﺳﻣﯽ از طرف ﺧدا ﻧﯾﺳت.
ﻧﺑﺎﯾد ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ وﻋده ھﺎی اﻣﺛﺎل ﺑدون ھﯾﭻ ﻗﯾد و ﺷرطﯽ ،ﺑﺎﺻطﻼح اﺗوﻣﺎﺗﯾﮑﻣﺎن ،ﻧﺻﯾب اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺷود .ﻧﺑﺎﯾد
آﻧﮭﺎ را دﺳﺗورات ﺟﺎﻣﻊ ﺧداوﻧد ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد .اﮔر ﮐﺳﯽ آﯾﮥ  ٢۶ : ٢٢ــ  ٢٧را ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد » :از ﺟﻣﻠﮥ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳت ﻣﯾدھﻧد ﻣﺑﺎش
و ﻧﮫ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻗرﺿﮭﺎ ﺿﺎﻣن ﻣﯾﺷوﻧد .اﮔر ﭼﯾزی ﻧداری ﮐﮫ ادا ﻧﻣﺎﯾﯽ ،ﭘس ﭼرا ﺑﺳﺗرت را از زﯾرت ﺑردارد « دﺳﺗور
ﺟﺎﻣﻊ ﺧداوﻧد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻗرض ﯾﺎ وام ﺑﮕﯾرﯾد و ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯽ را ﺑﮫ اﻗﺳﺎط ﺑﺧرﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺿرب اﻟﻣﺛل ﺑﺎﯾد
ﻧﮑﺗﮫ را درﯾﺎﻓت ،و ﻧﮑﺗﮫ اﯾن ﻣﺛل آﻧﺳت ﮐﮫ ﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﺎص ﺻﻧﺎﯾﻊ ادﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣوﻗﻊ وام ﯾﺎ ﻗرض ﮔرﻓﺗن
ﻓﮑر ﺑﺎزﭘرداﺧﺗش ﻧﯾز ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﮔران ﺗﻣﺎم ﻧﺷود.
 ٢ــ اﻣﺛﺎل را ﺑﺎﯾد ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرد.
آﯾﺎ اﻣﺛﺎل را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﯾﺎت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺷود .درک ﻏﻠط ﯾﮏ ﻣﺛل ﻣﻣﮑن
اﺳت طرز ﻓﮑر و رﻓﺗﺎر ﺧﻼﻓﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .اﻣﺛﺎل را ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﺑرﺋﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓت .اﮔر از ﮐﺳﯽ ﺳوال
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﻧظور آﯾﮥ  ٢٢ : ٢١اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺣ ﮑﯾم و ﻋﺎﻗل ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﯽ و ﮐﺎر ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺑرای
ﺧدا اﻧﺟﺎم دھﯽ ،ﭘﺎﺳﺧش ﻣﻧﻔﯽ ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ ھﻣﺎن ﺷﺧص ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر اﺳﺎس  ٢۶ : ٢٢اﺻرار ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ اﯾﻣﺎﻧدار ﻧﺑﺎﯾد
ھرﮔز ﻗرض ﺑﮕﯾرد .آﯾﮥ  ٢٢ : ٢١ﻣﯾﺧواھد ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﻗدرت ﻗﻠم ﺑﯾش از ﻗدرت ﺷﻣﺷﯾر اﺳت .در اﻣﺛ ﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ادﺑﯽ
ﺗوﺟﮫ ﮐرد و ﺑطور ﻟﻐوی ﺗﻔﺳﯾر ﻧﮑرد.
 ٣ــ اﻣﺛﺎل را طوری ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺣﻔظ ﮐردﻧش آﺳﺎن ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﻧوان ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود .ھﯾﭻ
ﯾﮏ از اﻣﺛﺎل ﺑﯾﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺳﺗﻧد ،زﯾرا در آﻧﮭﺎ از ﺻﻧﺎﯾﻊ ادﺑﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗزﺋﯾن ﮐﻼم ﺳﺎده و ﺑﯽ آﻻﯾش اﺳت اﺳﺗﻔﺎده
ﺷده اﺳت .اﮐﺛر اﻣﺛﺎل طوری ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ در ذھن ﺗﺻوﯾری ﺑﺟﺎی ﺑﮕذارﻧد ) ذھن ﺗﺻوﯾر را راﺣﺗﺗر ﺑﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﺗﺎ
اطﻼﻋﺎت ﻣﺟرد را ( ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ آھﻧﮓ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوش ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ از اﯾن ﺗﺻوﯾر ﺳﺎزی )
 ( imageدر اﻣﺛﺎل  ١٩ : ١۵ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد » :راه ﮐﺎھﻼن ﻣﺛل ﺧﺎرﯾﺳت اﺳت ،اﻣﺎ طرﯾﻖ راﺳﺗﺎن ﺷﺎھراه اﺳت « .ﻣﻘﺻود اﯾن آﯾﮫ
اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﭼﮫ ﻧوع ﮔﯾﺎھﯽ ﺑر ﺳر راه ﺗﻧﺑﻠﮭﺎ ﻣﯽ روﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯾﺧواھد ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ داﺷﺗن ﭘﺷﺗﮑﺎر از ﺗﻧﺑﻠﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت.
در اﻣﺛﺎل  ١٠ : ٣١ــ  ٣١ﺷروع آﯾﺎت ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺣروف اﻟﻔﺑﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺗﺎ ﺑﮕوش ﺧوش آھﻧﮓ ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ
طرﺣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای رﻓﺗﺎر زن ،زﯾرا ھﯾﭻ زﻧﯽ در دﻧﯾﺎ ﭘﯾدا ﻧﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺗﻣﺎم اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت را ﻋﯾﻧﺎ ً ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده اﺳت رﻋﺎﯾت ﮐﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮥ اﻣﺛﺎل  ٢٢ : ٣١ﭘﯽ ﺑﺑرد ﺧواھد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻧظور آﯾﮫ ﻧﺷﺎن دادن ﺷﺎدﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﯾﮏ زن ﺧوب ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺻﯾب ﺧﺎﻧواده اش ﮐﻧد.
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 ۴ــ ﺑرﺧﯽ اﻣﺛﺎل ﻻزﻣﻧد ﺑرای ﻓﮭم ﺧواﻧﻧدۀ اﻣروزی ﺑﺎزﻧوﯾﺳﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﺻورت ﻗﺎﺑل درک در ﺑﯾﺎﯾﻧد .اﯾن در
ﻣورد آﯾﺎﺗﯽ ﺻﺎدق اﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﻼف ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﺧواﻧﻧدۀ اﻣروزی ﻣطﻠب را درک ﻧﮑﻧد .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﯽ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اﺧﺗﻼف زﯾﺎد ﻧدارد ،ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ھر دو ﻓرھﻧﮓ ﺷرﻗﯽ ھﺳﺗﻧد.
در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧﻼﺻﮫ ای از آﻧﭼﮫ درﺑﺎرۀ ﮐﺗﺎب اﻣﺛﺎل ﮔﻔﺗﯾم در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﮭرﺳت وار ذﮐر ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را در ﻣطﺎﻟﻌﮥ
اﯾن ﮐﺗﺎب ﯾﺎر دھد:
 ١ــ اﻣﺛﺎل اﻏﻠب ﺑﺷﮑل اﺳﺗﻌﺎری اﺳت ،ﻟذا اﺻل ﻣطﻠب در ورای ﻣﻌﻧﯽ ﻟﻐوی اﺳت.
٢ــ اﻣﺛﺎل ﺟﻧﺑﮥ ﻋﻣﻠﯽ دارﻧد ﺗﺎ ﺗﺋوری اﻟﮭﯾﺎﺗﯽ.
 ٣ــ اﻣﺛﺎل طوری ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﮐردن راﺣت ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻠﺣﺎظ ﻓﻧﯽ ﺑﯾﻌﯾب ﺑﺎﺷد.
 ۴ــ اﻣﺛﺎل ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از رﻓﺗﺎر ﺧودﭘﺳﻧداﻧﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﺷده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس.
 ۵ــ اﻣﺛﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻗدﯾﻣﯽ در آن ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد در ﻗﺎﻟب ﻓرھﻧﮓ اﻣروزی ﺑﺎزﻧوﯾﺳﯽ ﺷود.
 ۶ــ اﻣﺛﺎل ﺿﻣﺎﻧﺗﻧﺎﻣﮫ ای از طرف ﺧدا ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ رھﻧﻣودھﺎﯾﯽ ﻣﻧظوم ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗر.
 ٧ــ در اﻣﺛﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت زﺑﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺛل ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ﯾﺎ دﯾﮕر ﺻﻧﺎﯾﻊ ادﺑﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣطﺎﻟب ﻣورد
ﻧظر ﺑطور ﮔوﯾﺎ ﺑﯾﺎن ﮔردد.
 ٨ــ اﻣﺛﺎل ﺷﺎﻣل ﻧﺻﺎﯾﺢ ﺳودﻣﻧد ﺟﮭت داﺷﺗن ﻧﮕرﺷﯽ ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ اﺳت ،وﻟﯽ
اﯾن ﻧﺻﺎﯾﺢ ﺑﮭﯾﭻ وﺟﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
 ٩ــ اﮔر اﻣﺛﺎل را درﺳت ﺑﮑﺎر ﻧﺑﻧدﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺎدﯾﮕری ﺗﺑدﯾل ﺷوﯾد ،اﻣﺎ اﮔر آﻧرا درﺳت ﺑﮑﺎر
ﺑﺑرﯾد از ﻧﺻﺎﯾﺢ ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ روزاﻧﮫ ﺑرﺧوردار ﺧواھﯾد ﺷد.

ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ــ ﺗﺻﺎوﯾری از داوری و اﻣﯾد
ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﻣﺑﻠﯾﮏ ﺑودن زﺑﺎن آن اﺳت و ﻧﯾز اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ روﯾدادھﺎی آﯾﻧده را در
ﻣﺿﻣون و ﻣوﻗﻌﯾت آﺷﻧﺎی ﻗرن اول اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .در ﮐﺗب ﺑﯾﺷﻣﺎری ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل درﺑﺎرۀ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،دﺳت ﮐم ﭘﻧﺞ
ﻧظرﯾﮫ ﺗﻔﺳﯾری وﺟود دارد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﭘردازﻧد ،ﻓوری وارد ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯾﺷوﻧد.
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ﻣﺎھﯾت ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ
در ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺳﮫ ﺳﺑﮏ ادﺑﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ :ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ )  ،( apocalypseﻧﺑوت و ﻧﺎﻣﮫ ) رﺳﺎﻟﮫ ( ﺳﺑﮏ آﭘوﮐﺎﻟﯾﭘس
در ﻋﺻر ﻣﺎ وﺟود ﻧدارد.

ﺳﺑﮏ آﭘوﮐﺎﻻﻟﯾﭘس
ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٠٠ق.م .و  ٢٠٠ﻣﯾﻼدی ﺳﺑﮏ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای روﻧﻖ داﺷت .اﻣﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﯾوﺣﻧﺎ در ﺑﯾن ﭼﻧدﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ
ﮐﮫ ﺑﮭﻣﯾن روش ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و ﺑﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن و ﯾﮭودﯾﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺑود زﯾرا از اﻟﮭﺎم ﺑرﺧوردار ﺑود.
وﻟﯽ ھﻣﮥ اﯾن ﻧوع ﮐﺗب ﻧﮑﺎت ﻣﺷﺗرک زﯾر را دارا ﺑودﻧد:
 ١ــ ﻣﻧﺑﻊ ﺳﺑﮏ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای را ﮐﺗب ﻧﺑوﺗﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﺑوﯾژه داﻧﯾﺎل ،ﺣزﻗﯾﺎل و زﮐرﯾﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن
ﺳﺑﮏ ھﻧﮕﺎم روزﮔﺎر ﺳﺧت ﯾﮭود ﭘدﯾد آﻣد .ﺗوﺟﮫ ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ آﺧر دﻧﯾﺎ و ﻣﻌﺎد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ در آن ﺧدا
ﺑﮫ اﯾن دﻧﯾﺎی ﺷرارت ﺑﺎر را ﻧﺎﺑود ﮐرده ﻋﺎدﻻن را ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧواھد رﺳﺎﻧد.
 ٢ــ ﺑر ﺧﻼف ﮐﺗب ﻧﺑوﺗﯽ ،ﮐﺗب ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای آﺛﺎر ادﺑﯽ ھﺳﺗﻧد .اﻧﺑﯾﺎ ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن ﺧدا ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎﻧﺷﺎن ﺑﻌدا ً در
ﮐﺗب ﺗﺎﻟﯾف ﻣﯾﯾﺎﻓت .اﻣﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﯾﮏ ﻧوع ادﺑﯾﺎت ﺧﺎص اﺳت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد روی ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﮫ روی ﮔﻔﺗﺎر ،ﺑطورﯾﮑﮫ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﺑﮫ ﯾوﺣﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﻣﯾﺑﯾﻧد ،ﺑﻧوﯾﺳد ) .( ١٩ : ١
 ٣ــ اﮐﺛر ﻣطﺎﻟب اﯾن ﺳﺑﮏ ﺑﺻورت ﺧواب روﯾﺎﺳت و زﺑﺎن ﺳﻣﺑﻠﯾﮏ و رﻣزی در آن ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن
ﺳﺑﮏ ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ در روزھﺎی ﺧطرﻧﺎک و ﺟو اﺧﺗﻧﺎق ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد ،اﺳم ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻗدﯾﻣﯽ ﺑر آن ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد ﺗﺎ ﻧوﯾﺳﻧدۀ
اﺻﻠﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود ،و ﺑﻌد در ﮐﺗﺎب اﺷﺎره ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﮐﺗﺎب را ﺑرای روزھﺎی آﯾﻧده » ﻣﺧﺗوم ﮐﻧد « ،ﮐﮫ
اﻟﺗﮫ روزھﺎی آﯾﻧده در واﻗﻊ ھﻣﺎن روزھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدۀ اﺻﻠﯽ ﺑود.
 ۴ــ ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ در ﺳﺑﮏ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد ﺧﯾﺎﻟﯽ اﺳت ،ﺑرﻋﮑس ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
اﻧﺑﯾﺎ ﯾﺎ ﮔﻔﺗﺎر ﻣﺳﯾﺢ دﯾده ﻣﯾﺷود ) ﻣﺗﯽ  ،١٣ : ۵ﻟوﻗﺎ  ،١٣ : ١٧ھوﺷﻊ .( ١١ : ٧
 ۵ــ ﺟﻧﺑﮫ ادﺑﯽ اﯾن آﺛﺎر اﯾﺟﺎب ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﻣطﺎﻟب در ﭼﮭﺎر ﭼوب زﻣﺎن و روﯾدادھﺎی ﻣﻘطﻊ اراﺋﮫ ﺷود .اﻋداد
ﺑﺎر ﻣﻌﻧﺎ دارﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣطﺎﻟب ﺑﺻورت روﯾﺎھﺎﯾﯽ ﻣﻧظم اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ھدف ﮐﺗﺎب را اراﺋﮫ دھﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻧوﯾﺳﻧده
ﻧﻣﯾﺧواھد ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ اﯾن روﯾﺎھﺎ ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ ذﮐر ﺷده اﺗﻔﺎق ﺧواھﻧد اﻓﺗﺎد.
ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﯾوﺣﻧﺎ ﮔرﭼﮫ از اﯾن ﺳﺑﮏ ﭘﯾروی ﻣﯾﮑﻧد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی اﯾن ﺳﺑﮏ ﻓرق دارد .ﯾوﺣﻧﺎ
اﺳم ﺧود را ﺑر ﮐﺗﺎب ﻣﯾﮕذارد ﻧﮫ اﺳم دﯾﮕری را .او ﺑﮫ ھﻔت ﮐﻠﯾﺳﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺧودش وﺟود داﺷﺗﻧد ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﻧوﯾﺳد .از
اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎو ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود » ﮐﻼم ﻧﺑوت اﯾن ﮐﺗﺎﺑرا ﻣﮭر ﻣﮑن زﯾرا ﮐﮫ وﻗت ﻧزدﯾﮏ اﺳت « ) .( ١٠ : ٢٢
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ﺳﺑﮏ ﻧﺑوت
ﺷﺎﯾد دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﯾوﺣﻧﺎ از ﺑردن اﺳﻣش روی ﮐﺗﺎب ﭘرھﯾز ﻧﻣﯾﮑﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣﻠﮑوت ﺧدا ﺗوﺟﮫ
دارد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﻣﻠﮑوت ﺷروع ﺷده اﻣﺎ ﮐﺎﻣل ﻧﺷده اﺳت .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺳﺎﯾر ﮐﺗب ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای از ﻧﺎم اﻧﺑﯾﺎی ﻗدﯾﻣﯽ
ﺑرای ﮐﺗﺎب ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑردﻧد ،زﯾرا در زﻣﺎن ﺧود » روح ﺧﺎﻣوش ﺷده ﺑود « .اﻣﺎ آﻣدن روح اﻟﻘدس ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺷروع ﻋﺻر
ﺟدﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻠﮑوت ﺧدا ﺑود .ﯾوﺣﻧﺎ » در روح « ﻣﯾﺷود و ﮐﻼم » ﻧﺑوت « را ﻣﯾﻧوﯾﺳد ) ٣ : ١؛  ١٨ : ٢٢ــ  ( ١٩و ﻣﯾﮕوﯾد
ﺷﮭﺎدت ﻋﯾﺳﯽ » روح ﻧﺑوت « اﺳت )  .( ١٠ : ١٩آﻧﭼﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﯾوﺣﻧﺎ را ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﻣﯾﮑﻧد اﯾن ﺗرﮐﯾب ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑﺎ ﻧﺑوت
اﺳت .ﯾوﺣﻧﺎ از ﯾﮏ طرف ،ﺳﺑﮏ آﭘوﮐﺎﻟﯾﭘﺗﯽ ،ﺑدﻟﯾل روزﮔﺎر ﺳﺧﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﯾزﯾﺳت از آﯾﻧدۀ ﭘﯾروزﻣﻧد ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾد ،و
از طرف دﯾﮕر ﮐﻼم ﻧﺑوﺗﯽ ﺧود را ﻣﺗوﺟﮥ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣوﺟود ﻣﯾﮑﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﺑﯾﺎی ﻗدﯾم ﻣﺎﻣورﯾت ﺧود را ﺑﻌﻧوان ﺳﺧﻧﮕوی ﺧدا
اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد.

ﺳﺑﮏ رﺳﺎﻟﮫ
اﯾن ﺗرﮐﯾب ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ و ﻧﺑوت ﺑﺻورت رﺳﺎﻟﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،رﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ھﻔت ﮐﻠﯾﺳﺎی آﺳﯾﺎی ﺻﻐﯾر ﮐﮫ
ﺣﺎوی ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣﺧﺎطب و ﺳﺎﯾر ﺧﺻوﺻﯾﺎت رﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻟزوم ﺗﻔﺳﯾر ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ
 ١ــ ﻧﺧﺳﺗﯾن وظﯾﻔﮥ ﺗﻔﺳﯾر ﺗﺷﺧﯾص ﻗﺻد ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ اﺳت.
 ٢ــ ﻧظر ﺑﺎﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻧﺑوﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺛﺎﻧوی را ﻧﯾز داﺷت.
 ٣ــ ﻧﺑﺎﯾد در ﻗﯾﺎس از ﺳﺎﯾر ﮐﺗب ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ زﯾﺎده روی ﮐرد .ﮐﻠﯾد ﺗﻔﺳﯾر ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ در ﺧودش اﺳت و
در ﻗﺻد ﻧوﯾﺳﻧده و آﻧﭼﮫ ﺑرای ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﮐﺗﺎب روﺷن ﺑوده اﺳت.
 ۴ــ ﺳﺑﮏ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ــ ﻧﺑوت ﮐﺗﺎب ﻣﺳﺎﯾل ﺗﻔﺳﯾری ،ﺑوﯾژه در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾر ﺳﺎزی اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﮫ
ﻧﮑﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی زﯾر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد:
اوﻻ ً ،ﯾوﺣﻧﺎ از ﺗﺻوﯾر ﺳﺎزی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯾﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ از ادﺑﯾﺎت راﯾﺞ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای و ﺣﺗﯽ اﺳطوره ای
زﻣﺎن ﺧودش .او ﺗﺣت اﻟﮭﺎم روح ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟدﯾدی ﺑﮫ اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﯾدھد.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ،اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر ﮔﺎھﯽ ﺛﺎﺑﺗﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد وﺣش ،و ﮔﺎھﯽ ﻣﺗﻐﯾﯾر ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾر ﯾﮭودا ﮐﮫ ﺑﺦ ﺑره ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷود و ﯾﺎ دو
ﺟﻠوۀ ﻣﺧﺗﻠف از ﺗﺻﺎوﯾر زن در ﺑﺎب  ١٢و  ،١٧ﮐﮫ اوﻟﯽ ﻣﺛﺑت و دوﻣﯽ ﻣﻧﻔﯽ اﺳت .در ﺿﻣن ﺗﺻﺎوﯾر ﮔﺎھﯽ ﺧﺎص ﻣﯾﺷوﻧد
ﻣﺎﻧﻧد ھﻔت ﭼراﻏدان ﮐﮫ ھﻔت ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺷﺧص ھﺳﺗﻧد ،و ﮔﺎھﯽ ﻋﺎم ،ﻣﺎﻧﻧد ﭼﮭﺎر ﺳوار ﺑﺎب  ۶ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و ﻗﺣطﯽ و
ﻣرگ ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﻧﻣﯾﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ وﺿﻊ اﺳﻔﺑﺎر اﻧﺳﺎن ﺑدﻟﯾل آزار رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ.
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ﺛﺎﻟﺛﺎ ً ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧود ﯾوﺣﻧﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﺗﺎﺑش را ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯾﮑﻧد ،اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر ﺗﻔﺳﯾر ﺷده ﺑﺎﯾد ﻣرﺟﻊ ﺗﻔﺳﯾری ﻗرار
ﮔﯾرد.
راﺑﻌﺎ ً ،ھر روﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﺷﮑل ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﻣﻧﺳﺟم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرد و در ﺗﻔﺳﯾر اﺳﺗﻌﺎری ﺟزﺋﯾﺎت اﺻرار
ﻧورزﯾد .روﯾﺎھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺛﻠﮭﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ھﺳﺗﻧد .ﮐل روﯾﺎ ﻣطﻠب واﺣدی را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧد.
ﺧﺎﻣﺳﺎ ً ،ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی آﭘوﮐﺎﻟﯾﭘﺳﯽ ،ﺑوﯾژه ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ،ﺑﮫ ﻧدرت در ﺻدد اراﺋﮥ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯾﻖ روﯾدادھﺎی آﯾﻧده
ھﺳﺗﻧد .ﭘﯾﺎم ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود روﯾدادھﺎی ظﺎھری ﮐﻧوﻧﯽ ،ﺧدا ﺑر ﺗﺧت ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑر دﻧﯾﺎ ﻣﺳﻠط اﺳت و ﭘﯾروزی
ﻧﮭﺎﯾﯽ از آن ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺟﻔﺎ دﯾده اﺳت ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ اﯾن دﻧﯾﺎ .ﺗﻣﺎم روﯾﺎھﺎ را ﺑﺎﯾد در ﭘرﺗو اﯾن ﻣطﻠب ﻣﮭم ﺗﻔﺳﯾر ﮐرد.

ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺑﺎ اﺷﺎراﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﻣﯾﺷود ،ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزۀ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎ دوﻟت وﻗت ﭘﯽ ﺑرد .ﯾوﺣﻧﺎ را ﺗﺑﻌﯾد ﮐرده اﻧد ،دﯾﮕر
اﯾﻣﺎﻧداران در زﺣﻣت ھﺳﺗﻧد ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود )  .( ١٣ : ٢ﯾوﺣﻧﺎ در روح ﻣﯾﻔﮭﻣد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺎزه ﺷروع زﺣﻣﺎت اﺳت.
در ﺿﻣن ﯾوﺣﻧﺎ ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ اﯾﻣﺎﻧداران ﻣﻘﺎوﻣت ﺧواھﻧد ﮐرد ﯾﺎ ﻧﮫ.
او ﮐﻠﯾﺳﺎ را از زﺣﻣﺎت آﯾﻧده ﺑﺎﺧﺑر ﻣﯾﺳﺎزد )  ٩ : ۶ــ  ،( ١١وﻟﯽ در ﺿﻣن آﻧﮭﺎ را از ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣطﻣﺋن
ﻣﯾﮑﻧد و ﻣﯾﮕوﯾد دﻧﯾﺎ در دﺳت ﺧداﺳت )  ١٧ : ١ــ  .( ٢٠روم ،دﺷﻣن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑزودی ﻣﺟﺎزات ﺧواھد ﺷد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دو واژۀ »
ﻣﺻﯾﺑت « و » ﻏﺿب « ﺗوﺟﮫ داﺷت .ﻣﺻﯾﺑت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺟﻔﺎ و ﻣرگ اﺳت ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑﻧد .از طرف دﯾﮕر ﻏﺿب ﺧدا
دﺷﻣﻧﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ را از ﭘﺎی درﺧواھد آورد .ھرﭼﻧد ﮐﻠﯾﺳﺎ زﺣﻣت زﯾﺎد ﻣﯾﺑﯾﻧد ،اﻣﺎ ﺧدا او را از ﻏﺿب آﯾﻧده ﻣﺣﻔوظ ﻣﯾدارد.
در ﺑﺎب  ۵و  ۶دو ﻣﺳﺎﻟﮥ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻧوان ﻣﯾﺷود .در ﺑﺎب  ۵ﺷﮭدای ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻓرﯾﺎد دادرﺳﯽ ﺑر ﻣﯽ آورﻧد و
ﻣﯾﮕوﯾﻧد » :ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﯽ اﻧﺻﺎف ﻧﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯽ و اﻧﺗﻘﺎم ﺧود ﻣﺎ را از ﺳﺎﮐﻧﺎن زﻣﯾﻧﯽ ﻧﻣﯾﮑﺷﯽ؟ « ﭘﺎﺳﺦ دو ﮔﺎﻧﮫ اﺳت (١) :آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد »
اﻧدﮐﯽ دﯾﮕر آراﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد «؛ ) (٢داوری ﻗطﻌﯽ اﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ از ﻣﮭر ﺷﺷم ﭘﯾداﺳت.

ﻣﺿﻣون ادﺑﯽ
ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ را ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﻣطﺎﻟب رﺳﺎﻻت ﺑطور واﺣدھﺎی ﭘﺎراﮔراﻓﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرد .ﺑﺎب  ١ــ  ٣ﺻﺣﻧﮫ را
ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﻣﮭم ﮐﺗﺎب آﻣﺎده ﻣﯾﮑﻧد .ﻟول ،ﯾوﺣﻧﺎ )  ١ : ١ــ  ( ١١ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﺗﺑﻌﯾدی ﮐﺗﺎب اﺳت؛ دوم ،ﻣﺳﯾﺢ ) : ١
 ١٢ــ  ( ٢٠ﮐﮫ ﯾوﺣﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾری ﺷﮑوھﻣﻧد او را ﻣﺻور ﻣﯾﮑﻧد؛ ﺳوم ،ﮐﻠﯾﺳﺎ )  ١ : ٢ــ  ( ٢٢ : ٣ﮐﮫ واﻗﻌﯽ اﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ھﻣﮫ
ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎب  ۴ــ  ۵ﻧﯾز ﺻﺣﻧﮥ دﯾﮕری را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻣﺎﻧداران اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺧدا ﺑر ﺗﺧت اﺳت.
ﺑﺎب  ۶ــ  ٧اﺻل ﻧﻣﺎﯾش اﺳت .ﺳﮫ ﺑﺎر روﯾﺎھﺎی ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﺗﮑرار ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑﺎب  ٨ــ  ١١داوری ﺧدا را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺷﯾﭘورھﺎ
ﻣﺎھﯾت اﯾن داوری را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد .ﺑﺎﺑﮭﺎی  ١٢ــ  ٢٢ﺑﮫ ﺷرح ﺟزﺋﯾﺎت داوری و ﭘﯾروزی ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﭘردازد .ﮐﻠﯾد اﻟﮭﯾﺎﺗﯽ ﮐﺗﺎب
در ﺑﺎب  ١٢اﺳت .ﺷﯾطﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد ﻣﺳﯾﺢ را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد وﻟﯽ ﺧودش ﺷﮑﺳت ﻣﯾﺧورد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺟﻧﺑﮫ دو ﮔﺎﻧﮥ
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ﻣﻠﮑوت را ﮐﮫ ﺷروع ﺷده اﻣﺎ ﮐﺎﻣل ﻧﺷده ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم .ﺑﺎب  ١٣و  ١۴ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎی دوﻟت روم ﺗﺻوﯾر ﺷده و ﺑﺎب  ١۵و  ١۶ﻣﺣﮑوﻣﯾت
اﻣﭘراطورھﺎ و ﻧﺎﺑودی اﻣﭘراطوری روم ﺑﻌﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ دﺷﻣﻧﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ .ﮐﺗﺎب ﺑﺎ اﻧﮭدام ﺷﮭر زﻣﯾﻧﯽ ) روم ( و روی ﮐﺎر آﻣدن
ﺷﮭر ﺧدا ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾﯾﺎﺑد.

ﻣﺳﺎﯾل ﺗﻌﺑﯾری
ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻌﺑﯾری ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎﺳت .ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻧﯾز ھم ﺑﮫ زﻣﺎن ﺧود و ھم ﺑﮫ آﯾﻧده ﺗوﺟﮫ دارد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺑوت درﺑﺎرۀ ﺑﺎزﮔﺷت از اﺳﺎرات ﻋﻣﻼ ً در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،ﻣﺟﺎزاﺗﮭﺎی ﻣذﮐور در ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻧﯾز در ﻣورد
دوﻟت روم رخ داد .و ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﭼﻧﯾن ﻣﺟﺎزاﺗﮭﺎﯾﯽ را در ﻣورد دوﻟﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر اﯾﻣﺎﻧداران ﺟﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﻧﺗظﺎر ﺑﮑﺷﯾم.
در ﺿﻣن ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﻼم ﺧدا را ﺑﺷﻧوﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﯾوﺣﻧﺎ ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ اﯾﻣﺎﻧداران ﻣﻘﺎوﻣت ﺧواھﻧد ﮐرد ﯾﺎ ﻧﮫ .او
ﮐﻠﯾﺳﺎ را از زﺣﻣﺎت آﯾﻧده ﺑﺎﺧﺑر ﻣﯾﺳﺎزد )  ٩ : ۶ــ  ،( ١١وﻟﯽ در ﺿﻣن آﻧﮭﺎ را از ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣطﻣﺋن ﻣﯾﮑﻧد و ﻣﯾﮕوﯾد دﻧﯾﺎ
در دﺳت ﺧداﺳت )  ١٧ : ١ــ  .( ٢٠روم ،دﺷﻣن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑزودی ﻣﺟﺎزات ﺧواھد ﺷد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دو واژۀ » ﻣﺻﯾﺑت « و » ﻏﺿب
« ﺗوﺟﮫ داﺷت .ﻣﺻﯾﺑت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺟﻔﺎ و ﻣرگ اﺳت ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑﻧد .از طرف دﯾﮕر ﻏﺿب ﺧدا دﺷﻣﻧﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ را از ﭘﺎی
در ﺧواھد آورد .ھرﭼﻧد ﮐﻠﯾﺳﺎ زﺣﻣت زﯾﺎد ﻣﯾﺑﯾﻧد ،اﻣﺎ ﺧدا او را از ﻏﺿب آﯾﻧده ﻣﺣﻔوظ ﻣﯾدارد.
در ﺑﺎب  ۵و  ۶دو ﻣﺳﺎﻟﮥ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻧوان ﻣﯾﺷود .در ﺑﺎب  ۵ﺷﮭدای ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻓرﯾﺎد دادرﺳﯽ ﺑر ﻣﯽ آورﻧد و
ﻣﯾﮕوﯾﻧد » :ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﯽ اﻧﺻﺎف ﻧﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯽ و اﻧﺗﻘﺎم ﺧون ﻣﺎ را از ﺳﺎﮐﻧﺎن زﻣﯾن ﻧﻣﯾﮑﺷﯽ؟ « ﭘﺎﺳﺦ دو ﮔﺎﻧﮫ اﺳت (١) :آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد »
اﻧدﮐﯽ دﯾﮕر آراﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد «؛ ) (٢داوری ﻗطﻌﯽ اﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ از ﻣﮭر ﺷﺷم ﭘﯾداﺳت.

ﻣﺿﻣون ادﺑﯽ
ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ را ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﻣطﺎﻟب رﺳﺎﻻت ﺑطور واﺣدھﺎی ﭘﺎراﮔراﻓﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرد .ﺑﺎب  ١ــ  ٣ﺻﺣﻧﮫ را
ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﻣﮭم ﮐﺗﺎب آﻣﺎده ﻣﯾﮑﻧد .اول ،ﯾوﺣﻧﺎ )  ١ : ١ــ  ( ١١ﮐﮫ ﻧوﯾﻧدۀ ﺗﺑﻌﯾدی ﮐﺗﺎب اﺳت؛ دوم ،ﻣﺳﯾﺢ ) : ١
 ١٢ــ  ( ٢٠ﮐﮫ ﯾوﺣﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾری ﺷﮑوھﻣﻧد او را ﻣﺻور ﻣﯾﮑﻧد؛ ﺳوم ،ﮐﻠﯾﺳﺎ )  ١ : ٢ــ  ( ٢٢ : ٣ﮐﮫ واﻗﻌﯽ اﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ھﻣﮥ
ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎب  ۴ــ  ۵ﻧﯾز ﺻﺣﻧﮥ دﯾﮕری را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻣﺎﻧداران اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺧدا ﺑر ﺗﺧت اﺳت.
ﺑﺎب  ۶ــ  ٧اﺻل ﻧﻣﺎﯾش اﺳت .ﺳﮫ ﺑﺎر روﯾﺎھﺎی ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﺗﮑرار ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑﺎب  ٨ــ  ١١داوری ﺧدا را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺷﯾﭘورھﺎ
ﻣﺎھﯾت اﯾن داوری را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد .ﺑﺎﺑﮭﺎی  ١٢ــ  ٢٢ﺑﮫ ﺷرح ﺟزﺋﯾﺎت داوری و ﭘﯾروزی ﺧداوﻧد ﻣﺳﯾﺢ را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد وﻟﯽ
ﺧودش ﺷﮑﺳت ﻣﯾﺧورد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺟﻧﺑﮫ دو ﮔﺎﻧﮥ ﻣﻠﮑوت را ﮐﮫ ﺷروع ﺷده اﻣﺎ ﮐﺎﻣل ﻧﺷده ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم .ﺑﺎی  ١٣و  ١۴ﻣﺧﺗﻠﻔﮭﺎی دوﻟت
روم ﺗﺻوﯾر ﺷده و ﺑﺎب  ١۵و  ١۶ﻣﺣﮑوﻣﯾت اﻣﭘراطورھﺎ و ﻧﺎﺑودی اﻣﭘوراطوری روم ﺑﻌﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ دﺷﻣﻧﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ .ﮐﺗﺎب ﺑﺎ
اﻧﮭدام ﺷﮭر زﻣﯾﻧﯽ ) روم ( و روی ﮐﺎر آﻣدن ﺷﮭر ﺧدا ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾﯾﺎﺑد.
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ﻣﺳﺎﯾل ﺗﻌﺑﯾری
ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻌﺑﯾری ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎﺳت .ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻧﯾز ھم ﺑﮫ زﻣﺎن ﺧود و ھم ﺑﮫ آﯾﻧده ﺗوﺟﮫ دارد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮭﻧﺑوت درﺑﺎرۀ ﺑﺎزﮔﺷت از اﺳﺎرت ﻋﻣﻼ ً در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،ﻣﺟﺎزاﺗﮭﺎی ﻣذﮐور در ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻧﯾز در ﻣورد دوﻟت
روم رخ داد .و ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﭼﻧﯾن ﻣﺟﺎزاﺗﮭﺎی را در ﻣورد دوﻟﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر اﯾﻣﺎﻧداران ﺟﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﻧﺗظﺎر ﺑﮑﺷﯾم .در ﺿﻣن
ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﻼم ﺧدا را ﺑﺷﻧوﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﻣﺣﺗﻣل زﺣﻣﺎت ﺑﺎﺷﯾم و ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ او وﻋده ﻧداده ﻣﺎ را از زﺣﻣﺎت ﻣﺻون
ﺑدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮥ آن ﻣﺎ را ﭘﯾروز ﺳﺎزد .ﭘﯾﺎم ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﭘﯾﺎم ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎﺳت در ﺗﻣﺎم اﻋﺻﺎر.
اﻣﺎ ﻣﺷﮑل ﻣﺎ اﯾن ﮐﻼم ھﺷدار دھﻧده و ﺗﺳﻠﯽ ﺑﺧش ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ آن ﺟﻧﺑﮥ ﻧﺑوت ﮐﮫ روﯾدادھﺎی زﻣﺎن ﯾوﺣﻧﺎ را ﺑﺎ
زﻣﺎن ﻣﻌﺎد در ھم ﻣﯾﺗﻧد .ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟ ﻋﻼوه ﺑر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺗﻔﺳﯾری ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ً داده ﺷده ،ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز ذﯾﻼ ً ذﮐر ﻣﯾﺷود:
 ١ــ ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﮭﻣﺎن ﺷﮑل ﺗﺻوﯾر ﺑﭘذﯾرﯾم و ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻧﯾم ﺑﺎ ﻓرو رﻓﺗن ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﮫ واﻗﻌﯾﺗﮭﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آﯾﻧده
رخ ﺧواھد داد ﺑرﺳﯾم .وﻗﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﮐرﻧﺎی اول ﺑﻼھﺎ را اﻋﻼن ﻣﯾﮑﻧﻧد ) ﺑﺎب  ،( ٨ﻟزوﻣﺎ ً ﻧﺑﺎﯾد ﺑطور ﻟﻐوی ﺗﺻﺎوﯾر را ﻣﻌﻧﯽ
ﮐﻧﯾم.
 ٢ــ ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﻗطﻌﯽ ﺑودن داوری ﺧدا را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ﻗﻠﻣداد ﺷوﻧد.
ﮔﺎھﯽ واژه ھﺎﯾﯽ ﭼون » زود « را ﺑﺎﯾد ﺑﻣﻌﻧﯽ » ﻗطﻌﯽ « ﮔرﻓت ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐوﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ از دﯾدﮔﺎه اﻧﺳﺎن.
 ٣ــ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮥ دوﮔﺎﻧﮥ ﻣﻠﮑوت ﺧدا ) ﺷروع ﺷده وﻟﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﺷده ( ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اطﻼق ﻧﺑوﺗﮭﺎ ﺑﮫ روﯾدادھﺎی
زﻣﺎن ﺣﺎﺿر اﺻرار ورزﯾد.
 ۴ــ ھرﭼﻧد ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻣوارد زﯾﺎدی ھﺳت ﮐﮫ از ﻣﻌﻧﺎی دوم ﺑرﺧوردار اﺳت اﻣﺎ ﮐﻠﯾدی ﺑرای ﮔﺷودن
ﻣﻌﻧﺎی دوم ﻧﺑوﺗﮭﺎ در دﺳت ﻧدارﯾم .ﺑرای ﻣﺛﺎل دﺟﺎل ﺑر طﺑﻖ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﭘوﻟس و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺷﺧص واﺣد و
ﻣﺷﺧﺻﯽ اﺳت ،اﻣﺎ در رﺳﺎﻟﮥ اول ﯾوﺣﻧﺎ اﯾن ﻟﻘب ﺑﮫ ﻧﺎﺳﺗﯾﮑﮭﺎی دﺷﻣن ﮐﻠﯾﺳﺎ داده ﻣﯾﺷود .ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ در ﻗرون ﻣﺧﺗﻠف از اﯾن »
دﺟﺎﻟﮭﺎ « داﺷﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻣﯾﮕوﯾد در آﺧر زﻣﺎن ﯾﮏ » دﺟﺎل « ﻣﺷﺧﺻﯽ ظﮭور ﺧواھد ﮐرد؟
 ۵ــ ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮥ ﺻرﻓﺎ ً ﻣﻌﺎد ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ دارﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮭﻣﯾن ﺷﮑل ﻗﻠﻣداد ﺷوﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺗﺻوﯾر  ١۵ : ١١ــ
 ١٩و  ١ : ١٩ــ  ٢١ : ٢٢را ﺑﺎﯾد ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌﺎد داﻧﺳت.
ھرﭼﻧد ﺟزﺋﯾﺎت و زﻣﺎن روﯾدادھﺎی ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ روﺷن ﻧﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ در اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ اﺗﻔﺎق ﺧواھد اﻓﺗﺎد ھﯾﭻ ﺷﮑﯽ
ﻧﯾﺳت .ﮐﻼم ﺧدا ﻗﺎطﻊ اﺳت .ﻣﺎ در ﭘرﺗو ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻣل ﻣﻠﮑوت ﺧدا در اﯾن دﻧﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﭼﺷم ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ دارﯾم
ﮐﮫ » ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ اش  ...ﺗﻌﻠﯾم ﻧﺧواھد داد  ...زﯾرا ﺧداوﻧد ﻣﯾﮕوﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﯾﺷﺎن از ﺧورد و ﺑزرگ ﻣرا ﺧواھﻧد ﺷﻧﺎﺧت « )
ارﻣﯾﺎ  .( ٣٣ : ٣١و ﻣﺎ ﻧﯾز ھﻣراه ﯾوﺣﻧﺎ ،روح و ﻋروس ﻣﯾﮕوﺋﯾم » :آﻣﯾن ،ﺑﯾﺎ ای ﺧداوﻧد ﻋﯾﺳﯽ ! «
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