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 مقدمه
یا فیلمنامهتا به حال  اگر   ادبی، نمایشنامه  اثر هنری، متن  ای را به طور جدی مطالعه کرده باشید،  یک 

تواند کاری  دقیق می  تحلیل دانید که تفاوت بزرگی بین لذت معمولی از آن و تجزیه و تحلیل دقیقش وجود دارد. می

در زمان دلخواه و به شکل دلخواه  که تمام توان و ذهن شما را معطوف خودش کند، و بسیار با کاری که صرفا    باشد

تواند جایگزین دانش گرانبهایی شود  دانیم که چیزی نمی اما در نهایت، من و شما می دهیم متفاوت است.  انجام می

 آید.  بینانة یک موضوع یا اثر به دست می که از مطالعه و تحلیل باریک 

این همان تجربه ماز بسیاری جهات،  پیروان  دربارۀ عهد جدید دارند.  ای است که معموال  ما لذت  سیح 

دانیم. اما بینشی که از یک مطالعة دقیق عهد جدید  های مختلف را می های مختلف کالم خدا در زمان خواندن بخش 

 تواند منبع یک دستاورد عظیم باشد. کنیم، واقعا می و االهیات آن پیدا می 

این اولین درس از مجموعه دروس »پادشاهی و عهد در عهد جدید« است. در این دروس از یک تعریف  

و از االهیات عهد جدید به عنوان هرآنچه که دربارۀ خدا و دیگر موضوعات  کنیم، بسیار سنتی از االهیات پیروی می 

االهیات عهد جدید را مطالعه کنیم؟«  عنوان این اولین درس، »چرا  گوییم.  دهد، سخن می مربوط به او تعلیم می 

و خود  پیش رفته  خواهیم ببینیم چرا اهمیت دارد که فرای یک آشنایی معمولی با عهد جدید  است و در این درس می 

 را به یک مطالعة دقیق و عمیق از االهیات عهد جدید بسپاریم.  

االهیات عهد جدید غالبا مستلزم    ، پولس رسول به این حقیقت اشاره کرد که درک ۱۵:  ۲در دوم تیموتائوس  

 بشنوید که پولس به تیموتائوس چه گفت:  کوشی است. سخت

 

  دهد ی م  یم تعل  یرا به درست یقتحق  یام و پ  یست که از کار خود خجل ن  یکوشش خود را بکن تا مانند کارگر  یمنتها

 (. ، ترجمة شریف۱۵: ۲)دوم تیموتائوس  ی در نظر خدا کامال مورد پسند باش 

 

ابعاد االهیات عهد جدید کامال ساده هستند.  البته از  اما پولس روشن کرد که درک کالم خدا  ، بسیاری 

دهد.«  بود که »پیام حقیقت را به درستی تعلیم می بایست مانند کارگری می همیشه آسان نیست. تیموتائوس می 

اشاره  یدی  به کارگران  ( است که معموال  ergatesاصطالح یونانی که در اینجا »کارگر« ترجمه شده، اِرگاتِس )

اما اگر مطالعة االهیات  کوشی است. تشبیه پولس نشان داد که درک االهیات عهد جدید غالبا مستلزم سخت داشت. 

 عهد جدید بسیار دشوار است، چرا ما باید انجامش بدهیم؟
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مقدس توسط روح خدا بخشیده  که کتاب گوید  در چند کلمه می اش به تیموتائوس،  خیلی جالب است که پولس در نامه

گوید که مطالعه کن، سخت  اما بعد فقط چند جمله بعدتر، پولس به تیموتائوس می   –یعنی الهام خداست    –شد  

کند و به درستی تعلیم  بکوش تا خودت را به عنوان فرد مورد پسند خدا نشان بدهی که کالم خدا را مطالعه می 

قدمی پرمهر خدا برای برقراری ارتباط با  دهندۀ یک رابطة عهدی با خداست، پیش ابمقدس واقعا بازت کتاب دهد. می

توانیم آن را  و چون او کالم خود را در زبانی به ما بخشیده که می ما، اما همچنین مسئولیت ما، پاسخ ما به کالم او. 

ز انواع ادبی و زبان و روشی که برای  او خودش را آماده کرد تا از طریق نویسندگان انسانی و با استفاده ا  – بفهمیم  

الزم است که ما برای یادگیری آن زبان سخت کار کنیم، برای    –مردم و اماکن آن زمان آشنا بود، سخن بگوید  

کنند، برای درک اینکه چطور روایات تاریخی متفاوت از شعر یا مکاتبات  یادگیری اینکه آن انواع ادبی چطور کار می 

مقدس،  ای کتاب و از نظر مطالعة زمینهاند.  چون این انواع مختلف در کالم خدا استفاده شده کنند؛  شخصی عمل می 

های مختلف از عهد عتیق به شکلی که در آن زمان  درک اینکه نویسندگان عهد جدید چطور از عهد عتیق به روش 

استفاده شدند. بنابراین، پولس   تی خاص معمول بود استفاده کردند؛ یعنی از این نظر که چطور متون پیشین در موقعی

ما هم مثل او    –القدس است، و هم اینکه تیموتائوس  مقدس الهام خدا از روحگوید که هم کتاب به تیموتائوس می 

 باید سخت کار و مطالعه کند تا مقبولیت خودش را نشان بدهد و پیام حقیقت را به درستی تعلیم بدهد.  –

   پِری گ گِرِدکتر    -

 

نخست، به بررسی  اینکه چرا باید االهیات عهد جدید را مطالعه کنیم، را از دو طریق بررسی خواهیم کرد.  

های بین  ها و ناپیوستگی پرداختن به پیوستگی پردازیم. و دوم، به چالش  عهد جدید می   قتدار اهمیت درک الهام و ا

تر داشته باشیم و با  دوی این موارد نگاهی نزدیک بیایید به هر  زمان عهد جدید و زمان خودمان توجه خواهیم کرد.  

 عهد جدید شروع کنیم. قتدارالهام و ا

 

 قتدارالهام و ا 
  شده و مقدس مبنی بر اینکه عهد جدید هم الهامبر تاییدات کتاب عهد جدید،    اقتداربرای بررسی الهام و  

« ارائه خواهیم داد. بیایید  قتدارو بعد، چند توضیح برای منظورمان از »الهام« و »ا  کنیم.است، تمرکز می   اقتدارمند   هم

 مقدسی در مورد این باورهای مهم مسیحی شروع کنیم.  با تاییدات کتاب 

 

 تاییدات 
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  ۱۶:  ۳کنند، معموال همیشه به دوم تیموتائوس  وقتی پیروان مسیح دربارۀ الهام و اعتبار عهد جدید تفکر می 

 کنند که پولس رسول نوشت:  رجوع می 

 

:  ۳)دوم تیموتائوس    است  ید در عدالت مف  یتو اصالح و ترب  یه و تنب  یمجهت تعل ه  کتب از الهام خداست و ب   ی تمام

۱۶  .) 

 

می  اینجا  یونانی    بینیمدر  واژۀ  که  آنطور  یا  خداست«  الهام  از  کتب  »تمامی  گفت  پولس  وقتی  که 

او همچنین وقتی  مقدس اشاره کرد.  ممکن است ترجمه شود، »بازدم خدا«، به موضوع الهام کتاب »تئوپِنِستوس«  

اشاره کرد.    قتدار کالم خداگفت که »به جهت تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت در عدالت مفید است«، به موضوع ا

گوش کنید    ۱۵:  ۳اما حاال به دوم تیموتائوس  این متنی مهم برای درک باور پیروان مسیح دربارۀ عهد جدید است.  

 که پولس به تیموتائوس گفت:  

 

  یسی ع  یحکه بر مس  یمانی ا  ة یلوسه  نجات ب  ی تو را حکمت آموزد برا  تواندی که م   یاکتب مقدسه را دانسته  یت از طفول

 (.  ۱۵: ۳موتائوس )دوم تی است

 

»کتب  دقیق،  عبارت  را  به  آنها  طفولیت«  »از  تیموتائوس  و  داشت،  ذهن  در  اینجا  پولس  که  مقدسه« 

کنند،  به الهام و اقتدار عهد جدید اشاره می پیروان مسیح  وقتی  پس، چرا  دانست، عهد جدید نبود؛ بلکه عهد عتیق.  می

 شوند؟  به سخنان پولس دربارۀ عهد عتیق متمسک می 

شده و  کنند تا درک کنیم عهد جدید الهاممقدسی نگاه خواهیم کرد که به ما کمک می به سه تایید کتاب 

م پرداخت. دوم، به نقش بنیادین  یاست. نخست، به کنکاشی در فراخوان دوازده شاگرد از طرف عیسی خواه  اقتدارمند

بیایید ابتدا  ا تایید خواهیم کرد.  های عهد جدید رخودِ کتابو سوم، الهام و اقتدار  رسوالن و انبیا توجه خواهیم کرد.  

 کند.ببینیم که فراخوان دوازده شاگرد توسط عیسی، چطور الهام و اقتدار عهد جدید را تایید می 

 

 دوازده شاگرد 
 

وقتی عیسی شروع به سازماندهی بقیتی وفادار از قوم خدا کرد تا اهداف خدا در اسرائیل را محقق کند،  

افرادی    دیگر کنند که عیسی این دوازده نفر را از میان  اناجیل روشن می ای از دوازده شاگرد را فرا خواند.  گروه ویژه 
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همانانی ساخت که عیسی بعدا به عنوان    –به غیر از یهودا    –   را  و این تمایز، آنانکردند، جدا کرد.  که او را پیروی می 

 رسوالن مقتدر خود به دنیا فرستاد.  

 شنویم: ، این سخنان را از عیسی خطاب به دوازده شاگردش می ۱۳: ۱۶در یوحنا 

 

بلکه به آنچه   کندی که از خود تکلم نم  یرا خواهد کرد ز یتهدا ی راست  یعشما را به جم ید،آ  یروح راست   یعنیچون او 

 (.  ۱۳: ۱۶)یوحنا  به شما خبر خواهد داد  یندهاست سخن خواهد گفت و از امور آ یدهشن

 

. بنابراین،  آموختند بایست می دهد که امور زیادی وجود داشتند که شاگردان عیسی می این بخش نشان می 

بینیم که عیسی  در اینجا میکرد. ا به »جمیع راستی« هدایت می آمد و دربارۀ »امور آینده« آنها ر»روح راستی« می 

این متن و متون مشابه، باور  القدس به دیگر پیروانش تعلیم بدهند.  اش را مقدر کرد تا از طریق روح شاگردان برگزیده 

 کنند.  مقدس را تصدیق می ما به الهامی بودن کتاب 

ا نوشت، یکی از آن دوازده شاگرد اصلی نبود. اما  ای از عهد جدید رحال، پولس رسول که بخش عمده 

:  ۱دهد که پولس رسولی معتبر بود و شرایطی یکسان با آن دوازده که در اعمال  مقدس به روشنی نشان می کتاب

این یکی از دالیلی است که لوقا برخورد پولس با مسیح در جادۀ دمشق را سه بار  نیز داشت.  مقرر شده بود  ۲۲ - ۲۱

  ۱۰:  ۲- ۱۱:  ۱و غالطیان  .  ۱۸-۹:  ۲۶، و یک بار دیگر در  ۱۱-۶:  ۲۲، بعد در  ۱۹-۱:  ۹کند: اول در اعمال  گزارش می 

دهد که  همین متن همچنین گزارش می به سر برد.  کند که پولس سه سال را با مسیح در صحرای عربستان  نقل می 

نویسد، پس  می  ۹-۸: ۱۵لس در اول قرنتیان آنطور که پورسوالن در اورشلیم، اعتبار رسوالنی پولس را تایید کردند. 

 ایماندار ظاهر شد:   ۵۰۰از آنکه مسیح به بیش از  

 

که به    یستمن  یقرسوالن هستم و ال  ینِهترمن کِ  یرا . زیدهمه بر من مثل طفل سقط شده ظاهر گرد  خرِ]عیسی[ آ 

 (. ۹-۸: ۱۵)اول قرنتیان   رسانیدمی خدا جفا م یسایرسول خوانده شوم، چونکه بر کل 

 

را »طفل سِ  به عنوان یک رسول، خودش  تنها رسول  قط شده« و »کهترین رسوالن« خواند.  پولس  او 

اما پولس شاهد عیسای قیام کرده بود و از طرف  وی نبود.    همراهمعتبری بود که در طول خدمت زمینی عیسی  

 رسوالن اصلی در اورشلیم، به این عنوان تایید شد.  

باید به الهام و اقتدار بنیادین  وانی دوازده شاگرد از طرف عیسی،  ر نظر داشتن تاییدات مربوط به فراخبا د

 رسوالن و انبیای مسیح در قرن اول نیز اشاره کنیم.  
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 رسوالن و انبیا 

به این حقیقت اشاره کرد که نه تنها او بلکه تمام رسوالن و    ۵-۴: ۳بشنوید که چطور پولس در افسسیان  

 : کنندگان مکاشفة خاص خدا بودندبیای مسیح، دریافت ان

 

  او به روح مکشوف گشته است   یایکه الحال بر رسوالن مقدس و انب  .. .یدبفهم  یحمس  ادراک مرا در سر    توانید یم

 (.  ۵-۴: ۳)افسسیان 

 

تا وقتی    »سِر«، نگه داشته شده بودند، مثل  در اینجا پولس به تعالیم متمایز مسیحی اشاره کرد که پنهان یا  

، پولس  ۲۱-۲۰:  ۲که »بر رسوالن و انبیا به روح مکشوف« شد. بنابراین جای تعجب نیست که بعدا در افسسیان  

 همچنین به رسوالن و انبیای قرن اول به این شکل اشاره کرد: 

 

عمارت با هم مرتب    ی تمام  ی است. که در و  یهسنگ زاو  یح مس  ی ا یسکه خود ع  یدابنا شده   یا رسوالن و انب  یاد بنبر  

 (.  ۲۱- ۲۰: ۲)افسسیان   کندی مقدس در خداوند نمو م  یکلشده، به ه

 

گوید، خدا کلیسا را به عنوان یک »هیکل مقدس« بنا کرد و عیسای مسیح  همانطور که این متن به ما می 

اما به این هم دقت کنید که پولس »رسوالن و انبیا« را به عنوان بخشی از »بنیاد« کلیسا  زاویة« آن است.  »سنگ  

و در آیة پیشین دیدیم    دهد که خدا کلیسا را بر بنیاد تعالیم مقتدر رسوالن و انبیا بنا کرد.این نشان می کند.  معرفی می 

 القدس الهام شده بود.  روح  که تعالیم رسوالن و انبیا اقتدار داشت زیرا توسط

مربوط به فراخوانی دوازده شاگرد از طرف عیسی و اقتدار بنیادین رسوالن  مقدسی  عالوه بر تاییدات کتاب 

های عهد جدید را با متون مقدس عهد  و انبیای مسیح، باید همچنین به این نکته دقت کنیم که خودِ رسوالن، کتاب 

خورد، اما ما تنها به دو مثال  های بسیاری از عهد جدید به چشم می این دیدگاه در قسمت دانستند.  عتیق برابر می 

 نگاه خواهیم کرد.  

 

 های عهد جدید کتاب 
 نوشت:   ۱۸: ۵برای شروع، پولس در اول تیموتائوس  

 

)اول    ت«دهن مبند« و »مزدور مستحق اجرت خود اس  کند،ی که خرمن را خرد م   ی: »گاو را وقت گویدی کتاب م  یراز

 (.  ۱۸:  ۵تیموتائوس  
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این آیه شاید در ابتدا به نظرمان عجیب برسد، اما در بحث ما اهمیت دارد چون پولس با این نکته شروع  

گاو را  گوید، »نقل قول اول که می کند.  نقل قول می   مختلف  گوید«، و بعد از دو متن می   کند که »زیرا کتاب می

مزدور  اما نقل قول دوم، »در عهد عتیق.   ۴:  ۲۵«، ارجاعی است به تثنیه  مبنددهن   کند،ی که خرمن را خرد م  یوقت

این ارتباط بین اقتدار عهد عتیق و عهد جدید نشان  در عهد جدید است.    ۷:  ۱۰«، از لوقا  مستحق اجرت خود است

 .  شمرددهد که پولس رسول نوشتجات رسوالن و انبیای مسیح را با متون مقدس عهد عتیق برابر می می

 بینیم که پطرس رسول بیان کرد: می  ۱۶- ۱۵:  ۳مورد مشابهی را در دوم پطرس  

 

  ین . در انویسد ی م  یزها چ  ینا  ۀخود دربار  یهادر تمام نامه  ...کرد  یتکه خدا به او عنا  یبا استفاده از حکمت   ...پولس

گاه نامه دشوار  یها  ناپا  یمطالب  و  جاهل  مردمان  که  تفس  یدارهست  آنها  م  یراز  با    کنند، ی غلط  که  همان طور 

  - ۱۵:  ۳)دوم پطرس    سازندی خود م   یب راه هالکت را نص  ینو از ا  کنند ی مقدس هم رفتار مکتاب   یگر د  هایسمتق

 ، ترجمة شریف(.  ۱۶

 

به  او عنایت کرد« نوشت.  پولس »با استفاده از حکمتی که خدا به  در این متن، پطرس تصدیق کرد که  

اشاره کرد که مخالفان  اما دقت کنید که چطور پطرس  های پولس دارای اقتدار خودِ خدا بودند.  عبارت دیگر، کتاب 

مقدس  های دیگر کتاب های پولس »تفسیر غلط« انجام دادند، درست »همانطور که با قسمت ایمان مسیحی از نوشته 

مقدس«، متون مقدس عهد عتیق هستند.  های دیگر کتاب رسالة پطرس، »قسمت   متن بزرگتردر  کنند.«  هم رفتار می 

 دانست.  بینیم که پطرس نوشتجات عهد جدید را دارای الهام و اقتدار یکسان با عهد عتیق می بنابراین، در اینجا می 

عیسی  کند. مقدس، عهد جدید را به عنوان کالم الهام شده و مقتدر خدا برای کلیسای او تصدیق می کتاب

داد که روح  تعلیم دهدشخصا وعده  او را  بنیادین  القدس، رسوالن  به عنوان مقامات  را  انبیای خود  و  ؛ و رسوالن 

تیق را به عنوان کالم الهام شده و مقتدر  به عالوه، درست همانطور که قوم خدا متون عهد عکلیسایش مقرر کرد.  

خدا پذیرفتند، کلیسا نیز خوانده شده بود تا نوشتجات رسوالن و انبیای مسیح را به عنوان کالم الهام شده و مقتدر  

 بپذیرد.  

مقدس پشتیبانی  حال که دیدیم چطور ایمان ما به الهام و اقتدار عهد جدید با تاییدات بسیاری در کتاب 

 باید توضیحاتی دربارۀ منظورمان از این اصطالحات ارائه کنیم. شود، می

 

 توضیحات 
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بنابراین،  شوند.  رسند، دچار درکی اشتباه از »الهام« و »اقتدار« می معموال مسیحیان وقتی به عهد جدید می 

نها را به  به همان اندازه که مهم است درستی این مفاهیم را تایید کنیم، همچنین الزم است مطمئن باشیم که آ

 کنیم. درستی درک می 

به توضیحات این دو مشخصة عهد جدید، به طور مجزا نگاه خواهیم کرد. نخست، توضیح خواهیم داد که  

بیایید ابتدا الهام عهد جدید را  منظورمان از الهام عهد جدید چیست، و بعد، به اقتدار عهد جدید خواهیم پرداخت.  

 بررسی کنیم. 

 

 الهام 
مردمی که مدعی پیروی از مسیح هستند، ادراک متفاوتی از معنای الهامی بودن عهد جدید    در طول تاریخ،

 ها در امتداد یک زنجیره یا طیف، مفید است.  اند. تفکر دربارۀ این دیدگاه س خدا بودن« آن داشته »نَفَیا 

القدس به نویسندگان  روح به باور آنها،  از یک سو، بعضی از االهیدانان دیدگاهی خیالی دربارۀ الهام دارند.  

مقدسی به همان طریقی الهام بخشید که یک شاعر یا موسیقیدان سکوالر ممکن است به نوشتن سوق داده  کتاب

کنند که عهد جدید صرفا شامل تفکرات شخصی و نظرات نویسندگان انسانی خود است.  در نتیجه، آنها فکر می شود.  

توانند برای  اند که می اند و شاید به اطالعاتی دسترسی داشتهکنند که این نویسندگان شاید حکیم بوده آنها اذعان می 

خواهد  ثبت کامال قابل اعتمادی از آنچه است که خدا می کنند که عهد جدید،  ما مفید باشند. اما این مسئله را انکار می 

 هیم.  ما باور کنیم، احساس کنیم، یا انجام بد 

بر  توانیم آن را الهام مکانیکی بخوانیم.  در سوی دیگر این طیف، االهیدانان به چیزی باور دارند که می 

کتاب  نویسندگان  دیدگاه،  این  بودند. اساس  منفعل  نسبتا  خدا،  کالم  نگارش  زمان  در  اساسا  روح   مقدسی  القدس 

این دیدگاه، حقیقت    ای آنچه او گفت را ثبت کردند. ه مقدس را دیکته کرد، و نویسندگان انسانی به طور منفعالنکتاب

پردازد که نویسندگان انسانی عهد جدید، بخش مهمی  کند اما به انکار این موضوع می و اقتدار عهد جدید را تایید می 

 روند نگارش بودند. از 

این تعریف نشان  ت.  در نهایت، غالب مسیحیان اوانجلیکال به چیزی باور دارند که الهام پویا خوانده شده اس

است.  می غیر ممکن  انسانی کالم خدا،  نویسندگان  کار  و  روح خدا  کار  دیدگاه،  دهد که جداسازی  این  اساس  بر 

کردروح هدایت  و  نظارت  را  آنها  کلمات  و  داشت  وا  نوشتن  به  را  انسانی  نویسندگان  کلمات    . القدس  نتیجه،  در 

ها، و نی ات نویسندگان انسانی  ها، دیدگاه ، تجربه القدس از شخصیت در عین حال، روح مقدس کلمات خدا هستند.  کتاب

مقدس، سخنان نویسندگان انسانی آن هم هستند.  کلمات کتاببنابراین،  در حین هدایت نوشتجات آنان استفاده کرد.  

 بهترین بازتاب از شهادت خودِ کالم خدا دربارۀ ماهیت الهام است.  این دیدگاه سوم، 
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مان این است که کالم خدا از آسمان در آغوش ما نیفتاد یا نویسندگان،  گوییم »الهام پویا«، منظور واقعی می وقتی  

و منظورمان این است که اگرچه  القدس آن را نوشتند.  ها با همراهی روح... بلکه انسان اندنوعی آدم مکانیکی نبوده 

حاال شاید مردم کمی از این  های واقعی است. های واقعی در شرایط و موقعیتپیام خداست، اما از طریق واسطة آدم 

اما واقعیت این است که آگاهی از این  تری بین خدا و انسان بخواهند.  شاید آنها ارتباط مستقیم بابت عصبی بشوند.  

و یک ماهیت دوگانه   دانم که پیام خداستخوانم می مقدس را می مفید است؛ چون وقتی کتاب مسئله برای ما بسیار 

کند، که با شخصیت خودش در متن چیزی مشابه  کالم خداست، اما آدمی هست که تجربة من را درک می دارد.  

شده است که تجربة    چیزی که در دست داریم یک کالم الهام و بنابراین در واقعیت،  کند.  وضعیت من را تجربه می 

های تجربیات انسانی  چند پیام نیست که هیچ ارتباطی با کشمکش دیکته شده نیست.  کند.  انسانی را کامال درک می 

های  گوییم »الهام پویا«، منظورمان دقیقا همین است؛ یعنی از طریق شخصیت و بنابراین، وقتی می نداشته باشد.  

نویسند، در حال نگارش پیام خدا هستند اما با  به این ترتیب وقتی آنها می   وواقعی، و در شرایط واقعی آمده است.  

 علم و تجربه و شور زندگی خودشان.  

کشیش ریک رادیهیوِر  -  

 
 چه نوشت:  ۱۶- ۱۵:  ۳برای مثال، دوباره گوش کنید که پطرس رسول در رسالة دوم پطرس 

 

  ین . در انویسد ی م  یزها چ  ینا  ۀخود دربار  یهادر تمام نامه  ...کرد  یتکه خدا به او عنا  یبا استفاده از حکمت   ...پولس

گاه نامه دشوار  یها  ناپا  یمطالب  و  جاهل  مردمان  که  تفس  یدارهست  آنها  م  یراز  با    کنند، ی غلط  که  همان طور 

  - ۱۵:  ۳)دوم پطرس    سازندی خود م   یب راه هالکت را نص  ینو از ا  کنند ی مقدس هم رفتار مکتاب   یگر د  هایسمتق

 ، ترجمة شریف(.  ۱۶

 

  های پولس بوده است. بخش نامه تر اشاره کردیم، پطرس تصدیق کرد که روح خدا الهام همانطور که پیش 

ها گاهی  وقتی پطرس نوشت، »در این نامه   اما دقت کنید که پطرس چطور نشان داد که این الهام، همچنین پویا بود.

پیش  دشواری هست«،  و سبک  مطالب  می زمینه، شخصیت،  تصدیق  را  پولس  از  کرد.  نگارش  بازتابی  جمله  این 

و پیچیدگی االهیاتی پولس، پطرس را به چالش کشید  تحصیالت سطح باالی پولس در شریعت و تعالیم یهود بود.  

 سواد از جلیل بود.  که خودش ماهیگیری نسبتا کم

  از آن پیروی کنیم.  عهد جدیدهیات االباید در برخورد با دهد که می ای به ما ارائه می دیدگاه پطرس نمونه

آنها حقیقت و قابل اعتماد    مقدس، الهام خدا هستند. های االهیاتی کتاب همیشه باید در نظر داشته باشیم که دیدگاه 
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با اینحال، مهم است که ما هنگام بررسی االهیات عهد جدید، تالش الزم  اند.  هستند چون از طرف خودِ خدا آمده

 برای یادگیری دربارۀ نویسندگان انسانی و اهداف آنها را انجام دهیم.  

از مهم در حقیقت،   الهام پویا، مفهوم آن در مطالعات ما دربارۀ االهیات عهد جدید  یکی  پیامدهای  ترین 

گیریم و یا از سهم نویسنده  لی یا مکانیکی تکیه کنیم، یا اقتدار متن را نادیده می الهام خیا   اگر ما بر دیدگاهاست.  

 دارد تا االهیات عهد جدید را حداقل در سه سطح بررسی کنیم.  اما الهام پویا ما را وا می کنیم. پوشی می چشم

دی در مورد االهیات  توانند چیزهای زیا این بیانات صریح می ترین و بارزترین سطح، خودِ متن است. اصلی 

 عهد جدید به ما بیاموزند.  

های االهیاتیِ ضمنی یا نانوشتة نویسندگان  فرض در سطح زیرین متن، باید آماده باشیم تا بسیاری از پیش 

مان  و باید تمام تالش زمینة نویسنده و باورهای االهیاتی او مطالعه کنیم.  باید دربارۀ پیش می عهد جدید را کشف کنیم.  

 اند گذاشته است.  زمینه و باورهای آنها چه تاثیری بر آنچه نوشته کنیم تا دریابیم که پیش را ب

به عبارت  همچنین الزم است که دربارۀ اهداف ضمنی نویسنده تفکر کنیم.    در سطح سوم، فرای متن،

  یراتی ثا از نظر ت ید عهد جد یسندگاننو  گاهی مخاطبان خود چه در نظر داشتند؟ یمقدس براکتاب  یسندگاننو دیگر، 

اما اغلب اوقات، انتظار داشتند که خودِ مخاطب    بودند.   صریح شان داشته باشند، کامال  بودند بر مخاطبان   یدوارکه ام

 به مفاهیم متن پی ببرد.  

های االهیاتی، و اهداف  فرض ات صریح، پیش توانید تصور کنید، در نظر داشتن بیانحال، همانطور که می 

اما ماهیت الهام  ای دقیق است.  و غالبا مستلزم مطالعه   همیشه کار آسانی نیست  ضمنی در حین مطالعة عهد جدید

 کند که هر سه سطح عهد جدید را بررسی کنیم.  پویا ایجاب می 

د توضیح بدهیم که منظور از اقتدار متون  حاال بیایی  الهام پویای عهد جدید را دیدیم. ما چند توضیح دربارۀ  

 عهد جدید چیست و امروزه چطور باید به این اقتدار واکنش نشان بدهیم.  

 

   اقتدار
اما باید مراقب باشیم تا ماهیت  ها به درستی باور دارند که عهد جدید بر حیات ما اقتدار دارد.  همة اوانجلیکال 

کنند که عهد جدید مستقیما خطاب  نیت فراموش می متاسفانه، بسیاری از مسیحیان خوش این اقتدار را درک کنیم.  

همة  به بیان دیگر، عهد جدید برای ما نوشته شد، اما مستقیما برای ما نوشته نشده است.  به آنها نوشته نشده است.  

  ین اما ا  کردند. ید هزاران سال پیش نوشته و به مردمی داده شد که در آن روزها زندگی می دانیم که عهد جدما می 

همة اینها برای آن است که چیزی بسیار    ندارد.  یدعهد جد   اقتدار  یقتصد  یهایوهدر ش  یچندان  یرثا غالبا ت  یتواقع

ستقیم بر حیات پیروان امروزی مسیح  عهد جدید دارای اقتدار کامل اما غیر ممهم دربارۀ اقتدار عهد جدید بگوییم:  
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با  یعنی  یتواقع  ین و ااست.     ی برا   یدمتون عهد جد  یدر مورد معنا   ،ممکن   جایتا  که    یمآماده باش  یشههم  یدما 

 . یاموزیم، بآن   یمخاطبان اصل 

کنند، معموال مجذوب تعالیم نسبتا اولیة  وقتی پیروان مسیح برای اولین بار شروع به خواندن عهد جدید می 

را  آن می  بیاورید«، »یکدیگر  ایمان  انجیل  به  از قبیل »عیسی خداوند است«، »توبه کنید و  آنها چیزهایی  شوند. 

ها  الزم نیست که آنها زیاد شرایط تاریخی، شخصیت   خوانند. های اساسی دیگر را می محبت کنید«، و انبوهی از آموزه 

بگیرند.   نظر  در  را  جدید  عهد  نویسندگان  اهداف  می و  آنها  کاربردی،  اهداف  تمام  گونه برای  به  این  توانند  با  ای 

، و ندرتا به مفاهیم تسلیم در  ها هستندهای اساسی برخورد کنند که گویی صرفا حقایقی مربوط به تمام زمان آموزه 

شود  آموزیم، بیشتر آشکار می اما همچنان که بیشتر دربارۀ االهیات عهد جدید می پردازند.  ابر اقتدار عهد جدید می بر

ما باید  که باید با دقت به زمینة اصلی متون عهد جدید نگاه کنیم تا امروز، اقتدار آنها را به درستی تصدیق کنیم.  

توانیم به درستی در برابر اقتدار عهد  فقط بعد از آن است که می موزیم.  زمینة نویسنده، شرایط و نی ات بیادربارۀ پیش 

 مان تسلیم شویم.  جدید بر حیات 

 

توانیم عهد جدید را که برای مردم دیگری نوشته شده بود،  آید این است که چطور می یکی از سواالتی که پیش می 

و  را دارد.    آوری برای پذیرشالزامپیش از هرچیز، مقتدر است به این معنا که حق یا قدرت  بر خودمان مقتدر بدانیم؟  

ا دو تا هستند، دو پیوند وجود دارد. اول اینکه نویسنده، نویسندۀ  کنندگان اصلی نوشتجات کانُنی و مپیوند بین دریافت

به  و دوم،  او همانی است که ما هم با او سر و کار داریم.  االهی این متن، دیروز امروز و تا ابداآلباد همان است.  

عضای ما در قرون  عنوان پیروان عیسای مسیح، ما به قوم عهد خدا تعلق داریم و این امور به طور خاص به برخی از ا 

 ایم.  شود؛ چون ما از طریق عیسای مسیح با آنها در حضور خدا پذیرفته شده گذشته گفته شده که شامل ما هم می 

دکتر گلن اسکورجی   -  

 

والدینی که بیش از یک فرزند دارند، به    کمک کند.   یم به روشن شدن آنچه در ذهن دار  یه تشب  یک  یدشا

پدر یا مادری را  کنند. شان اِعمال می دانند که چطور اقتدار کامل، اما معموال غیرمستقیم خود را بر فرزندان خوبی می 

گویند، »برو بشین و به کاری که کردی فکر  کنند و به او می تصور کنید که فرزندشان را برای کار بدی سرزنش می 

تواند به بازی ادامه دهد. به هر روی، او مخاطب پدر و مادر نبوده  لبته، فرزند دیگر خوشحال است که می کن.« ا 

توانند به او بگویند، »مگه ندیدی چه  اما اگر این فرزندِ دیگر، چند لحظه بعد از والدینش سرپیچی کند، آنها می است.  

ن انتظار دارند تمام فرزندان آنها از نحوۀ رفتارشان با یک فرزند  والدی در موارد اینچنینی،    اتفاقی برای برادرت افتاد؟«

آموزد که چطور باید رفتار کنند، حتی اگر تنبیه اولیه در مورد  این اقتدار غیرمستقیم به تمام فرزندان می یاد بگیرند.  

 آنها نبوده باشد.  
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اما غیرمستقیم عهد جدید برای    گوییم الهام پویا منجر به اقتدار کامل منظور ما همین است وقتی که می

کنند.  متون عهد جدید به طور مستقیم و با اقتدار کامل با مخاطبین اولیه صحبت می شود. پیروان امروزی مسیح می 

برای پیروان وفادار مسیح، تسلیم در برابر  کنند.  و باید به یاد داشته باشیم که امروز هم با اقتدار کامل صحبت می

بنابراین، برای تعیین چگونگی واکنش به این اقتدار، باید آماده باشیم تا    رگز جای سوال نیست. تعالیم عهد جدید ه 

 به هدف و شرایط اولیة نگارش یک متن خاص نگاه کنیم.  

 

سال پیش    ۲۰۰۰پرسند این است که چطور پیامی که  یکی از سواالتی که دانشجویان معموال دربارۀ کالم خدا می 

ت، امروزه برای ما کاربرد داشته باشد؟ و به نظرم کلیدی که اینجا وجود دارد این است که  به مردم داده شده اس

و یک چیزی که هر کتاب در  اگرچه این متون، کالم خدا خطاب به ما نیستند، در نهایت کالم خدا برای ما هستند.  

مقدس،  که هر کتابی در کتاب   مقدس، هر نوعِ ادبی، هر شرایطی به طور مشترک از آن برخوردارند این استکتاب

کنند که ما در رابطه با خدا چه کسی هستیم.  آشکار می کند.  کند، کیستی خدا را آشکار می ماهیت خدا را آشکار می 

باید به او و نسبت به یکدیگر واکنش نشان بدهیم.  و هدف خدا برای ما در دنیا را آشکار می  اینکه چطور  کنند، 

چیزی نهایت،  در  می   بنابراین،  خدا  کالم  در  خداست.  که  ضمیر  دربارۀ  یادگیری  را  آموزیم،  خدا  هدف  و  ماهیت 

توانیم بیاموزیم که اگرچه برای افراد دیگری در زمینة دیگری نوشته شدند، اگرچه فرامین مستقیمی  و می آموزیم.  می

دربارۀ هدف خدا، دربارۀ اینکه کیستیم،  که به آنها داده شد مستقیما دربارۀ ما کاربرد ندارند، باز هم دربارۀ ماهیت خدا،  

مقدس به ما دربارۀ ضمیر  گویم کتاب بنابراین، در نهایت، می گیریم.  و چطور باید در رابطه با خدا زندگی کنیم، یاد می 

 کند.  دهد، و از این رو ما را برای زندگی در رابطه با او و با یکدیگر راهنمایی می خدا و هدف او تعلیم می 

 دکتر مارک استراوس   -

 

 این دستورالعمل خاص را به یک جوان ثروتمند داد:   ۲۱:  ۱۹برای مثال، عیسی در متی  

 

داشت؛ و آمده مرا   ی خواه  ی خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنج   یملک رفته ما ی، کامل شو  ی گر بخواه ا

 (.  ۲۱: ۱۹)متی   متابعت نما

 

آیا همة ما در هر شرایطی باید مایملک خود را  مان به کار ببندیم؟  چطور ما باید این متن را در زندگی 

پذیری به این پرسش پاسخ بدهیم این است که درک  توانیم با مسئولیت تنها راهی که می   بفروشیم و به فقرا بدهیم؟

 کنیم این جوان ثروتمند که بود و چرا عیسی اینطور به او پاسخ داد.  
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زمینة یهودی داشت و از تاثیر اقتصادی  دهد که او پیش عنوان و نحوۀ برخورد این مرد با عیسی نشان می 

  زیادی   یتاهم  یهودیانآداب و رسوم    یترسد که به رعای به نظر م   ین همچنخود برخوردار بود.    قابل توجهی بر جامعة 

عیسی    یابم؟«   ی جاودان  یات کنم تا ح  یکوچه عمل ن یکو، استاد ن  ی اتر در همان باب، از عیسی پرسید، »پیش   داد. یم

از همین رو، عیسی به  مرد جوان با افتخار اعالم کرد که این کار را انجام داده است.  پاسخ داد، »احکام را نگاه دار.«  

کالم خدا بارها به ما  رسید نگرانی اصلی این مرد باشد که عمدتا ثروت و نفوذ بود.  موردی پرداخت که به نظر می 

اما به  یقی از مسیح نیست.  ؛ و همچنین مانع ما برای پیروی حقدهد که دارایی، به خودی خود بد نیستنشان می 

 مان برای خدمت به خدا باشد.  عنوان پیروان عیسی، قلب ما باید همیشه آمادۀ ترک تمایالت 

شان را  رخ داد که حنانیا و سفیره وانمود کردند تمام پول  ۱۱- ۱:  ۵مثال دیگری از این موضوع در اعمال  

شان را نبخشیدند  شان این نبود که تمام دارایی گناه نگه داشتند.  اند اما بخشی از آن را مخفیانه برای خود  به کلیسا داده 

شان برای کسب محبوبیت  بلکه گناه آنان دروغ دربارۀ سخاوتمندی   –کسی از آنها چنین چیزی نخواسته بود    –

 عمومی بود. 

بیشتر  هایش به طور خاص مربوط به پول نبود، بلکه  پاسخ عیسی به جوان ثروتمند دربارۀ فروش دارایی 

خواست عیسی با پرداختن به چیزی که این مرد نمی   کرد. بایست قربانی می دربارۀ نگرانی آن مرد از چیزی بود که می 

 رهایش کند، یعنی ثروتش، به اصل مطلب پرداخت.  

و هدف    ینه زم  یدمقدس، با کتاب   به اقتدار  یمتسل  برای  درک کنیم کهکند تا  ی مثال به ما کمک م  ینا  

 توانیم ببینیم چطور باید فرامین عیسی را به جا آوریم.  فقط بعد از آن است که می  .یریمتن را در نظر بگم یک ی اصل

 

های  عهد جدید، مثل عهد عتیق، فلسفه نیست. شامل قواعد فلسفی نیست، طوری که بشود آن را به راحتی به فرهنگ 

خدا خودش را هم در عهد  ار واضح است.  دلیلش بسیعهد جدید مشخص است؛ تاریخی است.  مختلف منتقل کرد.  

او خودش  نسبت به مردم مشخصی است.  کند،  عتیق و هم در عهد جدید آشکار کرد و وقتی خدا خودش را آشکار می 

کند که بعد، در نهایت، احتماال برای کسی مهم نباشد چون بسیار کلی بوده است.  را به طور عمومی آشکار نمی 

بنابراین خدا خودش را به ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی، داوود، اشعیا و ارمیا آشکار کرد و بعد از طریق عیسی به  

این یک ضرورت  شاگردان، به پطرس و پولس و بقیه. و بنابراین ما افرادی مشخص در شرایطی مشخص را داریم.  

دار است.   و مکان وجود  زمان  در  آفرینش  و  است  آفریننده  آشکار می خدا  را  وقتی خدا خودش  بنابراین  و  کند،  د، 

 احتیاجی ندارد که خودش را در زمان و مکان آشکار کند.  

 دکتر اکارد اِشنِیبِل   -
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، دیدیم که الهام و اقتدار عهد  مان به نام »چرا االهیات عهد جدید را مطالعه کنیم؟«تا به اینجا در درس 

ایم حاال آماده دربارۀ زمینة تاریخی باستانِ یک کتاب عهد جدید بیاموزیم.    کند که تا جای ممکنجدید ما را ملزم می 

 های میان زمان خودمان و زمان عهد جدید بپردازیم. ها و ناپیوستگی تا به پیوستگی 

 

 ها ها و ناپیوستگیپیوستگی
نچه شما  زبان آن حداقل کمی از آ سال پیش نوشته شده باشد.    ۵۰۰تصور کنید کتابی در دست دارید که  

شاید مفاهیم به طوری توضیح داده شوند که کمی عجیب به نظر برسند.   کنید متفاوت خواهد بود. امروز صحبت می 

اما در عین حال، اگر روی آن کار کنید شاید  رسند.  آداب و رسومی که در کتاب به آنها اشاره شده، به نظر قدیمی می 

که در    یایی شده با دن  نوشته   یش ها پکه مدت   یکتاب  ی حت ارتباط دارد.  ببینید که آن کتاب چگونه به زندگی امروز شما  

شاید کمی تالش  آنقدر بیگانه نخواهد بود که نتوانید آن را درک کنید.    کامال متفاوت نخواهد بود.   یدکنی م  ی آن زندگ 

 گوید را درک کنید.  توانید بسیاری از آنچه این کتاب قدیمی میالزم باشد، اما نهایتا می 

سال    ۲۰۰۰این متون در حدود  شویم.  این همان چیزی است هنگام برخورد با عهد جدید با آن روبرو می

ربة ما در دنیای امروزی متفاوت هستند.  پیش نوشته شدند. و به همین دلیل، زبان، مفاهیم، و آداب و رسوم آن از تج

توانیم ببینیم که عهد جدید هنوز از بسیاری  اما در عین حال، اگر خودمان را به مطالعة این موضوعات بسپاریم می 

 شود.  جهات به دنیای ما مربوط می 

 

سال پیش نوشته شد، وارد و مهم است چون در فرهنگ و زمانی مشخص نوشته    ۲۰۰۰مقدس  این حقیقت که کتاب 

کند، چون خدا انتخاب کرد که با  اما این حقیقت که کالم خداست، چیزی است که آن را امروز به ما مربوط می شد. 

تر از هر شمشیر دو دم  که کالم خدا برنده   گوید و رسالة عبرانیان به ما میفیض و رحمت خود با ما صحبت کند.  

شکافد، مقتدرانه باالتر  و بنابراین، کالم خدا ما را می است. و در واقع، این کالم مانند یک تیغ کوچک جراحی است. 

و  دهد که باید از آنها اطاعت کنیم،  کند، دستوراتی می هایی که از ما دارد را به ما دیکته می ایستد، خواسته از ما می 

گوید که نه تنها باید اطاعت کنیم، بلکه باید این احکام را دوست بداریم؛ باید آنها را حقیقتا دوست  حتی به ما می 

 بداریم و آنها را به حافظه بسپاریم. و بنابراین برای ما مهم است چون کالم خداست.  

 دکتر جیسون اُکس   -

 

و عهد   مانخود ینب هاییوستگی و ناپ هاپیوستگی تواند به ما در  ی م یقدق  ةچگونه مطالع ینکه ا یدند یبرا

، مالحظات فرهنگی، و مالحظات  ایدورهمالحظات  ، بر سه موضوع اصلی متمرکز خواهیم شد:  کمک کند  یدجد
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بیایید ابتدا   شخصی. این سه موضوع به یکدیگر وابسته هستند اما مفید است که به صورت جداگانه به آنها بپردازیم.

 نگاه کنیم.   ایدوره به چند مالحظة مهم  

 

 ای دورهمالحظات 
با مکاشفة    که  یم از زمان را در ذهن دار  ایدوره ،  یمکنی مقدس صحبت م کتاب   یخ از تار  یااز دوره   یوقت

های زیادی برای تقسیم تاریخ وجود دارد،  البته راه   کند. ی م  یزمتما   یزمان   یهادوره   یر آن را از سا  مقرر شده واالهی  

مقدسی را به عصر عهد جدید و  ولی ما غالبا تاریخ کتاب ای کامال از دورۀ قبل و بعد خود متمایز نیست.  و هیچ دوره 

شناسیم. این دوره با  دورۀ عهد جدید را به عنوان زمان پیمان یا عهد جدید می کنیم.  عصر عهد عتیق تقسیم می 

عصر عهد جدید به لحاظ مسیحایی بودنش  هور نخست مسیح آغاز شد و تا زمان بازگشت او ادامه خواهد داشت.  ظ

 کند.  ست که عیسی، فرزند داوود، از طرف خدا سلطنت می زمانی منحصربفرد است.  

های  کنند، به پیوستگی ، مطالعة االهیات عهد جدید را ضروری می ایدوره برای درک اینکه چرا مالحظات  

خواهیم پرداخت که    ایدورههای  دهند. و بعد، به ناپیوستگی کنیم که عصر عهد جدید را تشکیل می نگاه می   ایدوره 

 ها نگاه کنیم.  بیایید ابتدا به پیوستگی وجود دارند. 

 

    هاپیوستگی 
ها برای دیدن  یکی از بهترین راه   و روزگار عهد جدید وجود دارد. ما  زیادی بین زمان    ایدوره های  پیوستگی 

کنند که پیروان مسیح در قرن اول  این پیوندها، تشخیص این است که مسیحیان امروزی همان خدایی را خدمت می 

تغییرناپذیر و  دهد که او  کنند که چطور کالم خدا تعلیم می االهیدانان منتظم سنتی معموال اشاره می خدمت کردند.  

:  ۴۶، اشعیا  ۱۹:  ۲۳صفات تغییرناپذیر، نقشة ازلی او و سوگندهای عهد وی در متونی مانند اعداد  است. آنها بر    الیتغیر 

یعقوب  ۱۰ و  را خدمت میکنند.  تمرکز می   ۱۷:  ۱،  تغییرناپذیر  ما همان خدای  آنجایی که  از  انتظار  و  باید  کنیم، 

به  چه امروز از ما انتظار دارد، داشته باشیم.  تشابهات زیادی بین آنچه خدا از قوم خود در عهد جدید انتظار داشت و آن

 گوش کنید:  ۸-۷:  ۱۳عبرانیان 

 

  یمان را مالحظه کرده، به ا یشان ا  یرتو انجام س یدخاطر داره  کردند ب یانمرشدان خود را که کالم خدا را به شما ب 

 (.  ۸- ۷: ۱۳ )عبرانیان  و امروز و تا ابداآلباد همان است یروز د  یحمس ی ایس. عیید اقتدا نما یشان ا

 

شان را مالحظه، و به ایمان آنها  هبران ادر اینجا نویسندۀ عبرانیان تاکید دارد که مخاطبان او، انجام سیرت ر

او برای تقویت این نصحیت، تغییرناپذیری خدا را به آنها یادآوری کرد و گفت، »عیسای مسیح دیروز،  اقتدا کنند.  
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شان در گذشته  توانستند مطمئن باشند که اگر به ایمان راهبران مخاطبین او می   امروز، و تا ابداآلباد همان است.«

 غییرناپذیر است.  دیدند چون عیسی تاقتدا کنند، همان نتایج را در زمان خودشان می 

کنیم که آخرین کفاره  درست مانند مخاطبین عهد جدید، ما هم در زمان پس از مرگ مسیح زندگی می 

ما در عصری    ایم.برای گناه را پرداخت. درست مانند ایمانداران قرن اول، ما هم در رستاخیز مسیح با او قیام کرده 

ما اعضای همان بدن مسیح  ر عهد عتیق رخ داد، نازل شده است.  کنیم که روح خدا بسیار بیشتر از آنچه دزندگی می 

ای که ما را از روزگار عهد  علیرغم فاصلة تاریخی هستیم و با همان ماموریتِ گسترش تعالیم مسیح به تمام دنیا.  

را مقرر کرد تا ما بتوانیم عهد جدید را امروز    ایدورههای  کند، آفرینندۀ تغییرناپذیر این نوع پیوستگی جدید جدا می 

 به کار ببریم.  

ود دارند  هایی که بین روزگار ما و زمان عهد جدید وجو پیوستگی   ایدوره حاال که به برخی از مالحظات  

کنند تا خود را به  های درون دوران عهد جدید نگاه کنیم که ما را ملزم می نگاه کردیم، بیایید به بعضی از ناپیوستگی 

 مطالعة دقیق االهیات عهد جدید بسپاریم.  

 

 هاناپیوستگی 
و   یق عهد عت ین ب یادوره یع وقا ۀو روزگار ما به انداز ید عهد جد زمان  ینب یادوره  ی هایوستگی مطمئنا، ناپ

ن  زمان توجه  قابل  تفاوت   .یستند ما  بعضی  اینحال،  جدید  با  عهد  مطالعة  به  هرگاه  که  دارند  وجود  چشمگیر  های 

 پردازیم، باید آنها را در ذهن داشته باشیم.  می

 ای اشاره کرد و گفت:های دوره ترین ناپیوستگی به یکی از اساسی  ۲۰: ۲پولس رسول در افسسیان 

 

)افسسیان    آن است  یسنگ اصل   یسی ع  یح و مس  یدانهاده شد بنا شده   یاکه به دست رسوالن و انب  یاوده شما بر شال 

۲  :۲۰  .) 

 

  یخ در طول تار  یسا و کل  یسی ع  یح ، با خود مسیساکل  انبیای شالودۀ رسوالن و    ین ب  یزی ، پولس تما ینجادر ا

 قائل شد. 

پیش  در حدود  همانطور که  گفتیم،  درس  این  در  بنیادین مسیح و    ۲۰۰۰تر  اقتدار  کلیسا  است که  سال 

اما باید همچنین تشخیص بدهیم که آنها دیگر به صورت فیزیکی با  است.  صدیق کرده رسوالن و انبیایش بر ما را ت 

 کند.  این واقعیت، تعدادی ناپیوستگی بین روزگار عهد جدید و زندگی امروزی ما ایجاد می ما نیستند. 

های زیادی از معجزات اعتباربخش است که توسط عیسی و رسوالن و  ل نخست، عهد جدید حاوی مثا

توان انجام چنین معجزاتی، عیسی و رسوالنش را به عنوان مقامات و راهبران بنیادین کلیسا  انبیای او انجام شد.  
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جزات برای  کند، اما ما به دنبال معخدا همچنان به شکلی ماورای طبیعی در کلیسای امروز عمل می کند. متمایز می 

در مقابل، امروز اقتدار در کلیسا بر اساس معیارهای عهد جدید مقرر  تشخیص اقتدار راهبران جدید کلیسا نیستیم.  

ای دقیق دربارۀ چگونگی به کارگیری این معیارها در  و به همین دلیل، باید مطمئن باشیم که مطالعه شده است.  

 دهیم. روزگار خودمان انجام می 

توانستند برای  مسیحیان می شد مستقیما به رسوالن و انبیای مسیح رجوع کرد.  هد جدید می دوم، در زمان ع

برای مثال، ما این را در پاسخ پولس به مراجعات  شان، به رسوالن و انبیا مراجعه کنند.  های راهنمایی و پاسخ به پرسش 

شد  بینیم. عالوه بر این، در روزگار عهد جدید می هایی مانند اول و دوم قرنتیان و فلیمون می پیروان مسیح در کتاب 

اعمال.    ۱۵گیری شود؛ مانند شورای اورشلیم در باب  دربارۀ مسائل کلیسا با تعامالت رهبران بنیادین کلیسا تصمیم 

بنابراین، ما باید از مطالعة خودمان دربارۀ عهد  کنند.  مان زندگی نمی اما در زمان ما، این مسئوالن بنیادین در میان 

 کارگیری آن در زمانة کنونی را بررسی کنیم.  جدید بیاموزیم و نحوۀ به

ا   ید عهد جد  یات هاال  ة سوم، هنگام مطالع با  نو  یمشومی روبرو    یتواقع  ین غالبا    ید عهد جد  یسندگان که 

اند، اما ممکن است امروز  برخوردار بوده   یسا کل  یس س ات  ۀ دور  ی برا  یایژه و  یت اند که از اهمداشته   اییاتی اله  یدات کات

 د. نما نباش ینگران

به همین  عهد جدید زمانی نوشته شد که قوم خدا در حال انتقال از ایمان عهد عتیق به عهد جدید بودند.  

دلیل، بسیاری از مسائلی که در عهد جدید به آنها اشاره شده به چگونگی ارتباط پیروان مسیح با رسوم عهد عتیق و  

را به جا  شدند؟ آیا مجبور بودند قوانین غذایی یهودی آیا مردان مسیحی باید ختنه می پردازند.  های یهودی می سنت

چطور   درک کنند؟  یحمسنهایی  ۀ در معبد را پس از کفار یوانات ح ی قربان ةتوانستند ادامی م یحیان چگونه مسبیاورند؟ 

البته، بسیاری از این مشکالت بنیادین االهیاتی،    شدند؟های یهودی در حیات کلیسا گنجانده می ها و جشن باید آیین 

پایه ها پیش حل شدند.  مدت  با چالش و وقتی دورۀ  های دیگری  گذاری عهد جدید پایان یافت، کلیسای مسیحی 

 روبرو شد.  

بخواهیم  اما اگر   . باشددشوار   تواند ای می دوره  یهایوستگی ، غلبه بر ناپکنیممطالعه می را   یدعهد جد  یوقت

برانگیز االهیاتی باستانی را امروز به کار ببریم، باید سخت بکوشیم و    های عهد جدید به این موضوعات بحثپاسخ 

 این متون را با دقت زیادی مطالعه کنیم.  

 

کنیم، گاهی  وقتی چنین کاری می خواند باید همیشه آن را در زمینة اصلی خود بگذارد.  مقدس را می وقتی کسی کتاب 

نمی ب را تشخیص  بودند  درگیرش  آنها  از مشکالتی که  ندارند.    دهیمرخی  ما  امروزی  به مشکالت  چون شباهتی 

زندگی تحت عهد قدیم، و    –بنابراین، برای مثال، در عهد عتیق، تمام مسائل عهدی که به اسرائیل مربوط بودند  

شد.  بایست با آنها درگیر می کلیسا می ای هستند که  مسائل االهیاتی اصلی   –آمد، تحقق آن  بعد مسیحی که می 
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کنند؟ رابطة بین یهودیان و غیریهودیان چیست؟  رابطة مطالبات عهد قدیم چیست؟ چگونه در کلیسا تحقق پیدا می

مقدس  باید ابتدا با بازگشت به متن کتاب کنیم و بنابراین  ها فکر نمی بندی و حتی با گفتن اینها، اغلب دربارۀ این دسته 

م تا آن را تحت شرایط خودش درک کنیم؛ در زمینة خودش، در بیان خودش، درک کنیم که عهدها چطور  تالش کنی

 کنند، چطور در مسیح محقق شدند، و بعد به این فکر کنیم که چطور امروز دربارۀ ما کاربرد دارند.  عمل می 

دکتر استفان ولوم  -  

 

باید به کنکاشی در چند  ای نگاه کردیم،  های درون مالحظات دوره ها و ناپیوستگی حاال که به پیوستگی 

 مالحظة فرهنگی بپردازیم.  

 

 مالحظات فرهنگی 
، رفتارها و  یمکه بر اساس مفاه  یم را در ذهن دار  ی جوامع انسان  ی، الگوها یمکنی از فرهنگ صحبت م   یوقت

ا مشترک  سایر  ف  شوند. ی م  یجاد عواطف  و  سیاسی،  ساختارهای  تکنولوژی،  مُد،  هنر،  مثل  چیزهایی  در  رهنگ 

ابراز می  ابعاد  قراردادهای تعامالت روزانة انسان  باید به این  با االهیات عهد جدید سر و کار داریم،  شود. و وقتی 

 فرهنگیِ زندگی، هم در قرن اول و هم در روزگار خودمان، توجه کنیم.  

های فرهنگی  ها و هم ناپیوستگی باید هم به پیوستگی گیریم، می گی را در نظر می هرگاه که مالحظات فرهن

بیایید ابتدا ببینیم این موضوع  بنابراین، باید آماده باشیم تا دقیق تفکر کنیم.  گاهی این مسئله آسان نیست.  نگاه کنیم.  

 کند.  های فرهنگی صدق می چطور دربارۀ پیوستگی 

 

 هاپیوستگی 
می  ما  تفاوت دانهمة  این  و  است  متفاوت  فرهنگ  هر  که  هم  یم  بیشتر  جغرافیایی  و  زمانی  فاصلة  با  ها 

یکسان وجود دارند.    های انسانی در همین جهانِ تمام فرهنگ،  هرچقدر هم که باشند ها را  اما این تفاوت شوند.  می

هر فرهنگی روی زمین با  .  کندهای فرهنگی بسیاری ایجاد می این حقیقت، حتی علیرغم زمان و جغرافیا، پیوستگی 

و تا آنجا که این عوامل مشابه هستند، الگوهای فرهنگی  ذات انسان و محیط فیزیکی و طبیعی شکل گرفته است.  

 کند:  بیان می  ۹: ۱همانطور که جامعه نیز مشابه هستند. 

 

تازه    یز چ  یچ آفتاب ه  یر آنچه بوده است همان است که خواهد بود، و آنچه شده است همان است که خواهد شد و ز

 (.  ۹: ۱)جامعه  یستن
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های سطحی نگاه کنیم، خصوصیات  از این منظر، نباید جای تعجب داشته باشد که وقتی به زیر این تفاوت 

مانند مردم روزگار عهد    ما همچنان کنیم.  مشابه فرهنگی بسیاری بین زمان خودمان و روزگار عهد جدید پیدا می 

دهیم، و جرم را مجازات  دهیم، دولت تشکیل می بریم، خانواده تشکیل می هنر لذت می   پوشیم، ازلباس می   جدید،

 . به همین دلیل، اغلب خیلی ساده است که بین فرهنگ قرن اول و زمان خودمان شباهاتی ببینیم.  کنیممی

 نگاه کنید:  ۷-۶:  ۴برای نمونه، به صحنة صحبت عیسی با زن سامری در یوحنا  

 

  آب به من بنوشان«   یابدو گفت: »جرعه   یسی آمد. ع  یدنجهت آب کشه  ب  یسامر   یم بود که زن به ساعت شش  یبقر

 (.  ۷-۶: ۴)یوحنا 

 

عیسی حتی با اینکه یهودیان روزگار او  ایم.  بسیاری از ما توضیحاتی دربارۀ ابعاد فرهنگی این صحنه شنیده 

 کردند، با زنی سامری مالقات و صحبت کرد. دانستند و از معاشرت با آنها خودداری می سامریان را »ناپاک« می 

حال، ما به عنوان خوانندگان امروزی هیچ احساسی نسبت به سامریان نداریم. و حتی به پاکی یا ناپاکی  

نمی  فکر  مذهبی  تشریفات  نظر  از  تقارن   کنیم.افراد  مشاهدۀ  وجود،  این  با  صحنة  اما  این  بین  چشمگیر  های 

متاسفانه، مردم امروزی از این نظر تفاوت چندانی  در روزگار خودمان، دشوار نیست.  مقدسی و تعصبات اجتماعی  کتاب

توانیم  کنیم، غالبا می و از آنجا که ما در همان دنیای مردم روزگار عهد جدید زندگی می با مردم قرن اول ندارند.  

 مان ترسیم کنیم.  ای با امروزیتجارب فرهنگی موازی ها، با سهولت علیرغم تفاوت 

های فرهنگی بین ما و  در عین حال که مهم است تشخیص بدهیم مالحظات فرهنگی شامل پیوستگی 

 مان از االهیات عهد جدید نیز آگاه باشیم.  های فرهنگی بر درک باید از تاثیر ناپیوستگی شود، عهد جدید می 

 

 هاناپیوستگی 
مقدس، روح خداست. ما اغلب  مقدس این است که کالم خداست، و اینکه نویسندۀ نهایی کتاب درک ما از کتاب 

آید که چرا به چیزی  این سوال پیش می   کنیم کهمقدس با اصطالحاتی آنچنان عالی صحبت می اوقات در مورد کتاب 

اگر ما خودِ  زمینه و زبان آن را مطالعه کنیم؟  چرا الزم است که فرهنگ و پیش مقدس احتیاج داریم؟  فراتر از کتاب 

القدس نویسندۀ نهایی است، اما  دانیم که روح مقدس را داریم و کالم خداست، آیا همین کافی نیست؟ ما می کتاب

کتابالقدس همچنروح و  کرد  عمل  انسانی  نویسندگان  از طریق  زمینه ین  در  را  داد.  مقدس  ما  به  تاریخی  ما  ای 

مقدسی نداریم که یک کتاب  ما کتاب ای باشد.  مقدسی در مقابل خود نداریم که فقط فهرستی از حقایق گزارهکتاب

مقدسی نداریم  کتاب  و نبایدها باشد.   وانین باشد و قانون پشت قانون در آن نوشته شده باشد، یا فهرستی از بایدها ق

و ما به نوعی،    –یک پند، یک سخن قصار، یک مَثَل، یکی پس از دیگری    – آمیز باشد  که فقط سخنان حکمت
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ای از خداست؛  مقدس مکاشفهمقدس هستند، کتاب حقیقت را از آن استنباط کنیم. اگرچه تمام این عناصر در کتاب 

گوییم  کنیم که می مقدس را اینطور خالصه می مان از کتاب ما گاهی درک در تاریخ.   ای از خدا و کارهای اومکاشفه 

و آن بخش »در تاریخ« است که بسیار  کالم خداست که در کالم نویسندگان انسانی در تاریخ به ما داده شده است.  

یم، اگر زبان آن را ندانیم،  مقدس در آن نوشته شده را درک نکنای که کتاب اگر ما زمینة فرهنگی برای ما مهم هست.  

 توان از کالم خدا سوءبرداشت کرد.  به آسانی می 

 دکتر ادوارد م. کیزِریان   -

 

  ید و ما بامقدس، تفاوت زیادی دارند.  های فرهنگی در زمان ما و روزگار کتابدر حقیقت، بسیاری از دیدگاه

 .یم، عبور کنکنندمی  یدعهد جد یات هو کاربرد اال  یرکه آنها در تفس  یتا از موانع  یمسخت کار کن یاربس

ها از این نوع ناپیوستگی فرهنگی، زبانی است که از آن برای نگارش عهد جدید  ترین مثال یکی از واضح 

 توانند عهد جدید را در زبان یونانی اصلی آن بخوانند.  نسبتا تعداد کمی از پیروان مسیح امروزه می استفاده شد. 

ری و یونانی عهد عتیق که توسط نویسندگان  های عبفرای این، باید قراردادهای ادبی قرن اول و تاثیر نسخه 

ما همچنین باید بر نادانی خود نسبت به امور سیاسی، اقتصادی و رسومات  عهد جدید استفاده شدند را در نظر بگیریم.  

تنها وقتی که این کارها را انجام دهیم خواهیم توانست با بسیاری از  فائق بیاییم.    در آن زمان،   تر اجتماعیگسترده 

 فرهنگی میان روزگار عهد جدید و خودمان کنار بیاییم. های وستگی ناپی

 

خواهید  شنوید که می وقتی این را می تان به فاصله باشد.«  گوید »حواس که می  مصطلح استیک جملة عالی در لندن  

تان به  واس ای وجود دارد و مدام این هشدار وجود دارد که »حتان را از مترو روی سکو بگذارید و آنجا فاصله قدم

زمینة فرهنگی  و این ایدۀ مهمی است که باید در نظر بگیریم چرا درک    تان به فاصله باشد.«فاصله باشد، حواس 

ای بین االن و  فاصله مان به فاصله باشد.«  عهد جدید در زمان تفسیر، تعلیم، و موعظه اهمیت دارد؛ ما باید »حواس 

گیری  ای در چگونگی شکل فاصله د دارد که مورد استفاده قرار گرفت.  آن زمان وجود دارد. یک فاصله در زبانی وجو 

ها وجود دارد. تقریبا در تمام جوانب زندگیِ  ای در نحوۀ درک خویشاوندی فاصله های اجتماعی وجود دارد.  هویت 

امروز فاصله  ۲۰۰۰ پیش و  اگر حواس ای وجود دارد.  سال  با فرهنگ  و  این فاصله را  ناچارا  نباشد،  به فاصله  مان 

به جای گوش دادن به متن که ببینیم چطور متن االن در زندگی  کنیم.  خودمان و با درک خودمان از مسایل پر می 

کنیم. ی دهیم. زندگی خودمان را به روشی برای درک متن تبدیل م ما کاربرد دارد، در حقیقت معکوس آن را انجام می 

ها چیزها را نخواهیم دید... اگر باور  کنیم. و بنابراین، بعضی به جای اینکه متن با ما صحبت کند، ما با آن صحبت می 

مان به فاصله باشد تا بتوانیم به کالم خدا  شده بوده است، پس باید تالش کنیم که حواس داریم که پیام اولیه، الهام 

 اعی خودمان را به آن تحمیل کنیم. گوش کنیم، نه اینکه مالحظات اجتم
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 دکتر مارک جنینگز   -

 

پیوستگی  داشتن  نظر  در  ناپیوستگی با  و  دوره ها  مالحظات  این  چرا  های  ببینیم  بیایید  فرهنگی،  و  ای 

 کنند.  مالحظات شخصی هم ما را به مطالعة دقیق االهیات عهد جدید ملزم می 

 

 مالحظات شخصی 
حتی افرادی که در یک فرهنگ  نیستند.    کامال یکسان ها  نیم که انسان دامی   ة مشترک همة ما بنابر تجرب

از سرزمین کنند، متفاوت هستند.  زندگی می  افرادی  یا دربارۀ مردم  های دوردست را مالقات می اغلب وقتی  کنیم 

همة ما  تواند بسیار باشد.  اختالفات روحی، عاطفی، و معنوی می شویم که  خوانیم، متوجه می های گذشته می زمان 

های مردم بسیار  ها، استعدادها، و تمایالت معنوی متفاوتی هستیم؛ فهرست تفاوت دارای تجربیات، نقاط قوت، ترس

های بین مردم زمان  ها و تفاوت کنیم، باید به شباهت طوالنی است. بنابراین، وقتی االهیات عهد جدید را مطالعه می 

 ته باشیم.  خودمان و روزگار عهد جدید توجه الزم را داش

های فردی  نخست، پیوستگی مان نگاه خواهیم کرد.  قبلی   ما به مالحظات شخصی در همان مسیر مباحث

ها شروع  های بین آنان چیستند؟ بیایید با پیوستگی بین مردم امروزی و مردم عهد جدید چیستند؟ و دوم، ناپیوستگی 

 کنیم.  

 

 هاپیوستگی 
توانیم  مقدسی، به قدر کافی بین مردم شباهت وجود دارد که اطمینان داشته باشیم میاز یک دیدگاه کتاب 

ها  دهد که همة انسان مقدس تعلیم می در واقع کتاب آن طور که باید، االهیات عهد جدید را بیاموزیم و به کار بگیریم.  

های عهد جدید،  ویسندگان، مخاطبان و دیگر انسان در روزگار عهد جدید و زمان حاضر، یک نوع مردم هستند. ن

گر بودند. آنها هم مثل ما با  تصویر خدا بودند؛ درست همانطور که ما امروز هستیم. آنها مثل ما منطقی و استدالل 

کردۀ خدا بودند که به نجات در مسیح نیاز  دادند. و مثل ما، آنها هم تصویر سقوط شادی و غم واکنش نشان می 

و آنانی که در  آنها هم با گناه در کشمکش بودند و متحمل درد و سختی در این دنیای سقوط کرده شدند.    داشتند. 

شان تجربه  القدس را در زندگی شخصی روزگار عهد جدید به مسیح ایمان آوردند، فیضِ بخشش خدا و برکات روح 

های شخصی دیگر، وقتی  به خاطر اینها و بسیاری پیوستگی   کنیم.کردند؛ درست همانطور که ما امروز تجربه می 

 توانیم با مردم آن زمان ارتباط برقرار کنیم.  خوانیم به راحتی می عهد جدید را می 

 اش را اینطور بیان کرد:  احساسات عمیق خود برای همنوعان یهودی  ۳-۲:  ۹برای مثال، پولس در رومیان 
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نژاد  آنان که هم  یعنیخود در راه برادرانم،    داشتمی آرزو م   یرا دارم. ز   یشگی هم  یجانکاه و اندوه  یدر قلب خود درد

 ، هزارۀ نو(.  ۳-۲: ۹)رومیان   محروم گردم یح مَنَند، ملعون شوم و از مس

 

و شخصیت انسانی از زمان پولس تا به امروز  کنند. این آیات، تجربة شخصی و عاطفی پولس را آشکار می 

از این دست، معموال  های شخصی  پیوستگی   پنداری کنیم. ذات که نتوانیم با احساسات او هم آنقدر تغییر نکرده است  

توانیم  کند و می های عهد جدید تجربه کردند را نسبتا برای ما آسان میدرک آنچه نویسندگان، مخاطبان، و شخصیت 

 تجربیات آنها را در زمان خودمان به کار بگیریم.  

مالحظا  که  حالی  در  پیوستگی همزمان،  تعدادی  شامل  جدید  عهد  در  شخصی  می ت  فردی  شود،  های 

 کنند.  کارگیری االهیات عهد جدید را برای ما دشوار می های فردی بسیاری هم وجود دارند که درک و به ناپیوستگی 

 

 هاناپیوستگی 
پردازد که آنچنان با امروز متفاوتند که گاهی برقراری پیوندهای  عهد جدید غالبا به دستة خاصی از مردم می 

  ی د موانع نتوانی م  یتمانند سن و جنس  ی مسائل  یحت  و   ،ی، عاطف ی شخص  ات یشگرا کنند.  مان دشوار می صحیح را برای 

 د. نبرطرف شو یقدق ة با مطالع یدد که بانکن یجاد ا

 

توانیم این را ببینیم که واقعا  دهد. ما می ها اهمیت می زمینهها و پیش م مردم در همة انواع مختلف موقعیت خدا به تما

های مختلف آن اشاره  مقدس، در بخش های مختلف در سرتاسر کتاب های مختلف و فرهنگ زمینهبه چه تعداد پیش 

با آشده است.   ن مردم در موقعیت خودشان صحبت کرد،  و به همین طریق، وقتی متوجه بشویم که چطور خدا 

های مختلف خودمان دوباره به کار ببریم.  ها بیاموزیم و باید امروزه آنها را در موقعیتتوانیم از آنها به عنوان نمونه می

راه از  را  اینها  موقعیت خدا  برای  مادی  در  های  و  مادی  به شکل  را  آنها  دارد که  انتظار  و  بخشید  های بخصوص 

ای بخصوص به کار بگیریم. اما مهم است که اصول درستی را که در متن وجود دارند به دست بیاوریم تا  هموقعیت

 های صحیح دوباره به کار ببندیم.  بتوانیم آنها را به از راه 

 یگ کینر رِ دکتر کِ  -

 

 به دو دستة خاصی از مردم دستوراتی داد. او گفت:  ۹، ۵: ۶برای مثال، پولس در افسسیان  

 

به    یشانبا ا  یان، آقا  یو ا..  .ید اطاعت کن  ی با ترس و لرز، با ساده دل  یحخود را چون مس  ی بشر  یانغالمان، آقا  یا

 (.  ۹،  ۵:  ۶)افسسیان  ییدنسق رفتار نما ین هم
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خوانیم، یک آگاهی سطحی از آنچه پولس به بردگان و اربابان در کلیسای  وقتی اکثر ما این کلمات را می 

هایی که این برادران و خواهران در مسیح با آنها روبرو بودند  اما آگاهی ما از کمکش آوریم.  ی افسس گفت به دست م 

 ایم. به شدت محدود است چون اکثریت قریب به اتفاق ما هرگز برده یا ارباب نبوده

تا    و به همین دلیل، ما باید سخت تالش کنیم اینها افرادی بودند بسیار متفاوت از آنچه ما امروز هستیم.  

توانیم فقط در این صورت است که می ای در قرن اول و در اماکنی مانند افسس داشتند.  بیاموزیم این افراد چه تجربه 

 های االهیاتی پولس در این متن را درک کنیم.  تقارنی مناسب برای امروزمان بیابیم و دیدگاه 

 

مان همیشه باید »زمینه« باشد. با  ، واژۀ کلیدی کنیم بفهمیم چطور عهد جدید را به کار ببندیمهر وقت که سعی می 

مقدس خیلی شُسته و رُفته و سر راست باشد، اما حتی در همان  اینکه شاید ما خیلی دوست داشته باشیم کاربرد کتاب 

گوید،  ام که پولس یک جا به تیموتائوس می زمان عهد جدید هم اینطور نبود. من همیشه مسحور این حقیقت بوده 

گوید، »نه،  وتائوس، تو باید به خاطر انجیل ختنه بشوی«، و در جای دیگری به یکی دیگر از همراهانش می »بله تیم 

توانست  توانیم بگوییم یک عمل یکسان بنا بر زمینة فرهنگی می به خاطر انجیل، تو نباید ختنه بشوی.« بنابراین می 

باید ختنه بشوی تا ما بتوانیم به یهودیان خدمت کنیم«،  درست یا اشتباه باشد. یک جا اینطور بود که، »تیموتائوس تو  

گوید، »تو نباید ختنه بشوی چون  کنم تیتوس بود، به او می و این برای خاطر انجیل بود. و در جای دیگر، فکر می 

ست که برای نجات الزم هست، و این مخالف انجیل  کنند این چیزی خواهند تو ختنه بشوی، فکر می مردمی که می 

بنابراین، واقعا الزم است که بفهمیم موقعیت فرهنگی االن ما چیست و چطور اصول کتاب خوا مقدسی  هد بود.« 

 .فهمیممقدس را می که کتاب  درک کنیم  دربارۀ آن کاربرد دارند. و این یعنی ما باید فرهنگ را به همان اندازه

 دکتر دَن لِیسیچ   -

 

، پیر و جوان، پدران، مادران، خواهران و برادران در زمان  سالم و بیمار، معلول، قوی، ضعیف، فقیر، غنی

کم و بیش، اینها و  شان بود.  پذیرفتند که متناسب با زمان بایست االهیات عهد جدید را طوری می عهد جدید می 

به  نحوۀ  بر  همیشه  مشابه شخصی  تاثیرگذار هستند.  عوامل  هم  ما  زمانة  در  جدید  عهد  االهیات  این  کارگیری  و 

 کنند تا عهد جدید را با دقت مطالعه کنیم.  ظات شخصی همة ما را مجبور می مالح

 گیری نتیجه
به الهام و اقتدار عهد  باید االهیات عهد جدید را مطالعه کنند.  در این درس دیدیم که چرا پیروان مسیح می 

الهام کرده است.   باید خودمان را به مطالعة آن بسپاریم چون خدا آن را  همچنین  جدید نگاه کردیم و دیدیم که 
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ای، فرهنگی و شخصی بین روزگار عهد جدید و زمان  های دوره ها و ناپیوستگی بررسی کردیم که چطور پیوستگی 

 ف درک و کاربرد االهیات عهد جدید کنیم.  کنند که خود را وقحاضر، ما را ملزم می 

از آنجا که کالم خدا برای  طلبند.  ها است که بیش از یک نگاه معمولی می عهد جدید از آن دسته کتاب 

های بعدی به چندین  کلیسای اوست، ما باید آماده باشیم که تا جای ممکن برای درک صحیح آن بکوشیم. در درس 

و در انجام آن، بسیاری از فواید حاصل از تفکر دقیق در این  هدف خواهیم پرداخت.    روش مهم برای دستیابی به این

و بارها و بارها خواهیم دید که چرا باید خودمان را وقف مطالعة االهیات عهد  مقدس را خواهیم دید.  بخش از کتاب 

 جدید کنیم.  


