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 مقدمھ
چرا «یھودی یا مسیحی ندارند بپرسیم، ای از سنت اگر بخواھیم از افرادی کھ ھیچ پیشینھ

عھد عتیق بھ «، احتماال اکثر آنھا چنین پاسخی خواھند داد کھ: »باید عھد عتیق را مطالعھ کنیم؟
پیروان مسیح، ما » ارزش مطالعھ ندارد. آنقدرھا ھم قدری قدیمی و نامربوط بھ امروز است کھ

اما با اینکھ ممکن ق، کالم مقدس خداست. عھد عتی پذیریم.عھد عتیق را بھ عنوان کالم خدا می
چرا باید «پرسیم، برانگیز بھ نظر برسد، اما حتی زمانی کھ از مسیحیان ھم میاست خیلی تعجب

ُخب، اینجا و آنجای «دھند، ، برخی از ما در بھترین حالت پاسخ می»عھد عتیق را مطالعھ کنیم؟
اما اغلب اوقات، حتی » آن مطالبی وجود دارد کھ ھنوز ھم در عصر حاضر برای ما مھم ھستند.

ارزش مطالعھ آنقدرھا ھم عھد عتیق بھ قدری قدیمی است کھ «گویند، مسیحیان صادق نیز می
 ید امروزه عھد عتیق را مطالعھ کنند؟پس، چرا پیروان مسیح با» ندارد.

است؛ » پادشاھی، عھدھا، و کانن عھد عتیق«این اولین درس از مجموعھ دروس 
ای کھ بھ کاوش در مضامین پادشاھی خدا و عھدھای او، و چگونگی کاربرد این مجموعھ

مھم ی ابتدایاین نخستین درس، بھ یک پرسش پردازد. ھای کانن عھد عتیق میمضامین در کتاب
چرا پیروان امروزی مسیح باید بھ این بخش » چرا باید عھد عتیق را مطالعھ کنیم؟«پردازد: می

 چرا باید خودمان را بھ مطالعة این متون مقدس باستانی بسپاریم؟ مقدس عالقمند باشند؟ از کتاب
ویژه از  بھترین کار جھان نیست. از ھمین ابتدا، باید بپذیریم کھ مطالعة عھد عتیق، ساده

ھای بسیاری تشکیل شده کھ توسط برانگیز است کھ کانن عھد عتیق از کتابآن جھت چالش
سالھ نوشتھ شده  ۱۰۰۰نویسندگان مختلف و تحت شرایط تاریخی متفاوتی در یک دورة تقریبا 

 ،اما ھمانطور کھ در این مجموعھ دروس خواھیم دید، اگر یک نکتھ را تشخیص بدھیماست. 
ای از اعتقادات اساسی ھا بر مجموعھھای بلندی برداریم: ھمة این کتابمانست گاخواھیم تو

ھمة آنھا بر این باور بودند کھ تمام نویسندگان عھد عتیق مشترکا بھ آنھا باور داشتند. استوارند کھ 
کرد کھ بھ واسطة عھدھای خویش مقرر قوانینی اداره می خدا روابط خود با اسرائیل را از طریق

و فراتر از این، آنھا باور داشتند کھ این عھدھا برای تحقق ھدف بزرگ خدا در تاریخ کرده بود. 
یعنی با تبدیل تمام خلقت بھ پادشاھی خود، خویشتن را جالل بدھد.  –طراحی شده بودند 

ھای خاص در کتب کانن عھد عتیق، اعتقادات بھ موقعیتپرداختن نویسندگان عھد عتیق ھنگام 
 ان بھ پادشاھی و عھدھای خدا را نشان دادند. شاساسی

کنیم، بر سھ را مطرح می» چرا باید عھد عتیق را مطالعھ کنیم؟«در حالی کھ پرسش 
ای کھ ما را از کنیم کھ باید بھ دلیل فاصلھنخست، اذعان میمسئلة اصلی متمرکز خواھیم شد. 

دوم، خواھیم دید کھ پیروان مسیح باید  ای کنیم.کند، خود را وقف چنین مطالعھعھد عتیق جدا می
و سوم، بھ ای را قبول کنند چون کتب عھد عتیق بھ روزگار ما مربوط ھستند. چنین وظیفھ

باید عھد عتیق را برای کاربردھای مسئوالنة آن در بررسی این موضوع خواھیم پرداخت کھ چرا 
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بیایید با این واقعیت شروع کنیم کھ متون عھد عتیق اغلب بسیار دور از مان مطالعھ کنیم. زندگی
 رسند. ما بھ نظر می

 
 فاصلھ

مقدس ھنگام آغاز مطالعة عھد عتیق، روندی مشابھ و تقریبا قابل معموال دانشجویان کتاب
شدة الھامایم کھ عھد عتیق کالم مصون از خطا و ما بھ درستی تعلیم دیدهکنند. بینی را طی میپیش

کنیم کھ این متون باید حاوی تعالیمی باشند خداوند است، و از ھمین رو بسیاری از ما تصور می
تا زمانی کھ ما بسیار گزینشی عمل حال، شوند. کھ بھ آسانی در زندگی مسیحی بھ کار گرفتھ می

» دزدی نکن« ای مانند صفات خدا یا فرامین او مانندکنیم و فقط در مورد موضوعات گستردهمی
اما زمانی ی آشنا قرار داریم. یرسد کھ درون قلمروکنیم، بھ نظر میصحبت می» قتل مکن«یا 

وقتی کھ بھ کاوش در دھد. کنیم، اتفاقی رخ میکھ عھد عتیق را با دقت بیشتری مطالعھ می
ندة دھھای عھد عتیق ارائھشویم کھ بسیاری از بخشمتوجھ میپردازیم، جزئیات بیشتری می

خوانیم، بیشتر در حقیقت، ھرچھ بیشتر آن را میرسند. ھایی ھستند کھ آشنا بھ نظر نمیدیدگاه
 کنیم کھ در حال کاوش در دنیایی باستانی و دور ھستیم. احساس می

 عللنخست، نگاھی بھ ما از دو طریق بھ فاصلة عھد عتیق از خودمان نگاه خواھیم کرد. 
و رسند؟ مان بسیار بیگانھ بھ نظر میی چرا این متون معموال برایاین فاصلھ خواھیم داشت؛ یعن

ھایی چھ نوع دیدگاهشویم. بھ بررسی انواع فواصلی خواھیم پرداخت کھ با آنھا روبرو میدوم، 
سازد کھ ما بھ عنوان مسیحیان امروزی بھ آنھا در عھد عتیق آن را بسیار متفاوت از آنچھ می

 بھ برخی از علل یا دالیل اصلی فاصلة بین ما و عھد عتیق نگاه کنیم.بیایید ابتدا معتقدیم؟ 
 

 علل
شوند کھ بھ طور معمول خودمان را دور از عھد عتیق کم دو عامل باعث میدست

بھ بشریت بخشید کھ با عنوان الھام  روندیخدا این متون را از طریق از یک سو، احساس کنیم. 
ر، خدا عھد عتیق را برای تحقق ھدف خود از طریق شود. و از سوی دیگشناختھ می پویا

ھای عھد عتیق این ویژگی شناسیم.تطبیق االھی میبا عنوان آن را فرایندی طراحی کرد کھ 
مقدس با ھایی ھستند کھ ما در ھنگام مطالعة این قسمت از کتابدھندة بسیاری از چالشتوضیح

 پردازیم.می یروند الھام طبیعبھ نخست، شویم. آنھا روبرو می
 

 پویاالھام 
مقدس، با عنوان چنین رایج است کھ دیدگاه تاریخی اوانجلیکال دربارة الھام االھی کتاب

بخش کالم خدا است، با القدس الھامکنیم روحدر عین حال کھ تایید میتوصیف شود. » پویاالھام «
تجربیات، و نیات نویسندگان ھا، دھیم کھ الھام او از شخصیتاستفاده از این اصطالح نشان می

القدس، نگارندگان بشری یعنی، تحت نظارت ویژه و مصون از خطای روحانسانی جدا نیست. 
کھ گویی نبود » الھام مکانیکی«مقدس نتیجة کتابکردند کھ چھ چیزی بنویسند. خودشان تعیین می
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مقدس بھ ھمچنین، کتاببھ عنوان مجاری منفعل استفاده کرده باشد.  یخدا از نویسندگان انسان
دانان و ھنرمندان صحبت مانند آنچھ دربارة الھام گرفتن موسیقیطور خیالی ھم الھام نشده بود کھ 

بلکھ خدا با  مقدسی را بھ نگارش تشویق کرده باشد.گویی خدا صرفا نویسندگان کتابکنیم، می
شد و بتوان آن را بھ کھ بدون خطا با تحت نظر گرفتمقدس را توجھ فراوان، محتوای کتاب

اما او ھمچنین شخصیت فردی، تجارب، و اھداف نویسندگان انسانی را راستی کالم خدا خواند. 
 مقدس را بھ راستی، سخنان مردان مقدس نیز بخوانیم. توانیم کتابو بدین ترتیب میبھ کار گرفت 
کند را صحبت می ۱۶-۱۵: ۳ای کھ پطرس دربارة رساالت پولس در دوم پطرس شیوه

 خوانیم: در نظر بگیرید. در آنجا چنین می
 

 یکھ بھ و یبر حسب حکمت یزما پولس ن یبچنانکھ برادر حب ید،تحمل خداوند ما را نجات بدان
کھ در  نمایدیم یانرا ب یزھاچ ینخود ا یھارسالھ یردر سا ینداده شد، بھ شما نوشت. و ھمچن

 سایرآنھا را مثل  یدارعلم و ناپایآنھا مشکل است و مردمان ب یدنکھ فھم یزھاستچ یآنھا بعض
 ).۱۶-۱۵: ۳(دوم پطرس  تا بھ ھالکت خود برسند کنندیم یفکتب تحر
 

کند کھ رساالت پولس با حکمتی نوشتھ شدند کھ از پطرس رسول در این آیات تایید می
پولس را الھام کرد و بھ عبارت دیگر، روح خدا رساالت شد. » بخشیده«طرف خدا بھ پولس 

با این وجود  بودند. بدین ترتیب آنھا صرفا نوشتجات انسانی نبودند، بلکھ متونی از طرف خدا
کند کھ شخصیت پولس نیز در این رساالت متبلور است. دقت کنید کھ پطرس ھمچنین تایید می

داده شد، » یو«برادر حبیب ما پولس نیز بر حسب حکمتی کھ بھ «کند: چطور این را بیان می
توانیم ببینیم کھ از نقطھ بنابراین می این متون مقدس ھمچنان رساالت پولس بودند.بھ شما نوشت. 

نظر پطرس، رساالت پولس نتیجة روندی بود کھ ھم خدا و ھم نویسندة انسانی رساالت در آن 
 دخیل بودند.

کھ شریعت عھد  بھ ھمین دلیل استانداز دربارة عھد عتیق نیز صادق است. ھمین چشم
شود. این شریعت از طرف خدا عتیق نھ فقط شریعت خدا، بلکھ شریعت موسی نیز خوانده می

دیدگاه الھام شوند. از ھمین رو بسیاری از مزمورھا، مزامیر داوود خوانده میموسی آمد. » و«
د اشعیا، مقدس از نویسندگانی انسانی مانندھد کھ چرا نویسندگان کتابھمچنین توضیح میپویا 

اگرچھ خدا نویسندة غایی عھد عتیق بود، اما انبیای مقدس را بھ کنند. ارمیا، و دانیال صحبت می
شان را منعکس و زمان و مکان حیات ،کار گرفت تا این کتب را بھ طرقی بنویسند کھ کیستی آنھا

 کند.
ویای کنید، دشوار نیست کھ ببینیم چرا الھام پوقتی دربارة این موضوع فکر می

دورة باستان مردمان تمام نویسندگان عھد عتیق، کند. از عھد عتیق دور میمقدس ما را کتاب
کردند و از بسیاری جھات مانند مردم آن میآنھا در جھان خاور نزدیک باستان زندگی بودند. 
و عالوه بر این، نویسندگان عھد عتیق پیش از ظھور مسیح نوشتند. میو کردند فکر میزمان 

در  عھد جدید برخوردار نبودند.یافتة بسط کامال آنھا مانند ما از یک االھیات مسیحی نوشتند. 
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شویم کھ دنیای کنیم، خیلی زود متوجھ مینتیجھ، ھنگامی کھ من و شما عھد عتیق را مطالعھ می
 وت زیادی دارد. عھد عتیق با دنیای امروزی ما تفا

 
کردند کھ بر تمام جوانب اخالقی، قانون الویان زندگی می ۶۰۰یھودیان عھد عتیق با بیش از 

زیر مدنی، و روحانی زندگی آنھا حاکم بود و روابط زن و مرد، حیوانات، کشاورزی و اعیاد را 
تند و دوباره، ... بنابراین ھمة آن مسائل برای درک و تفسیر ما بسیار مھم ھسچتر خود داشت

نباید تالش کنیم کھ یک جھان قرن بیست و یکمی را در دنیای قرن اول یا دنیای پیش از میالد 
 مسیح ادغام کنیم.

 ِجیمز دکتر تادئوس -
 

شود، باید بدانیم کھ مقدس ایجاد میھایی کھ با الھام پویای نویسندگان کتابعالوه بر چالش
 عتیق، تطابق االھی است. یکی دیگر از دالیل فاصلة ما از عھد

 
 تطابق االھی

اصطالحی است کھ االھیدانان برای توصیف این حقیقت بھ کار » تطابق«بھ طور کلی، 
سازد، با عبارات محدود انسانی با ما برند کھ ھر بار کھ خدا خود را بر بشریت مکشوف میمی

ھر بار کھ خود را کند. از آنجایی کھ خدا مافوق بشر و غیر قابل درک است، صحبت می
کند. در غیر خود را فروتن میھای قابل درک برای انسان محدود بھ روش سازد،مکشوف می

این  ۹-۸: ۵۵توانستیم او را درک کنیم. بھ یاد دارید کھ در اشعیا این صورت، ما بھ ھیچوجھ نمی
 خوانیم:کلمات را می

 
چنانکھ  یرا. زیمن ن ھاییقشما طر ھاییقو طر یستکھ افکار من افکار شما ن گویدیخداوند م

شما و افکار من از افکار شما  ھاییقمن از طر ھاییقبلندتر است ھمچنان طر ینآسمان از زم
 ).۹-۸: ۵۵(اشعیا  باشدیبلندتر م

 
ھای ما فراتر نھایت از محدودیتبی –متعال ھستند بھ قدری ھای خدا افکار و راه

ھای انسانی بوده کھ او تا بھ امروز انجام داده، منطبق بر ظرفیت ایکھ ھر مکاشفھ –روند می
 اش پیروی کنیم. کم برخی از ما بتوانیم او را درک، و از مکاشفھاو چنین کرد تا دست است.

ھای حال، درک این نکتھ مھم است کھ در عھد عتیق، خدا خود را صرفا با محدودیت
ھای تاریخی خاص بلکھ ھمچنین، خود را با موقعیتوسیع و عام تطبیق نداد.  بشری بھ معنای

کرد نیز تطبیق داد. قصد او از کتب عھد عتیق اسرائیل کھ در خاور نزدیک باستان زندگی می
 باشد. درک  قابل اسرائیلیان باستان برایاین بود کھ در وھلة اول، 

بھ عھد عتیق از آنجا کھ یھودیان باستان مخاطب عمدة عھد عتیق بودند، خدا ترتیبی داد تا 
این ، زیرا ارائھ کردخدا ده فرمان را روی الواح سنگی ھای عبری و آرامی نوشتھ شود. زبان
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المللی بود کھ اسناد مھم ملی، از جملھ قوانین سلطنتی، بھ این شکل نمایش داده یک رسم بین
یی، شعری، ادبیات حکمت، و شریعت، از ھای ادبی روا. و از بسیاری جھات، سبکشوند

از این طرق و کردند. بسیاری از قراردادھای ادبی رایج در خاور نزدیک باستان پیروی می
ھای دیگر، خدا عھد عتیق را با قوم باستانی خود تطبیق داد تا آنھا بتوانند آن را درک بسیاری راه

 کنند. 
ھای امروزی عھد عتیق را مطالعھ ن دلیل، وقتی کھ من و شما بھ عنوان انسانبھ ای

زندگی » ھا پیشمدت«شویم کھ با افرادی تطبیق دارد کھ کنیم، دائما با این حقیقت روبرو میمی
 اند. این متون بھ ویژه در وھلة نخست خطاب بھ قوم اسرائیل باستان نوشتھ شدهکردند. می

 
، مخاطبان ۲۱مقدس، برای مخاطبان اصلی آن نوشتھ شده، و ما اینجا در قرن بھر کتاب در کتا

ای از کنم برای ما جالب و شاید مفید باشد کھ تشخیص بدھیم بخش عمدهاصلی نیستیم. فکر می
 –خوانیم ھا ھستند؛ بنابراین وقتی کھ ما این رساالت را میھا در عھد جدید، رساالت یا نامھکتاب

خوانیم. را می اندیگر ھایھبدھید... نامتعمیم مقدس توانید این را بھ کل کتابنم میکو فکر می
ابتدا برای یک مخاطب اصلی نوشتھ در آنھا برای ما ھم ھستند چون بھ کلیسا تعلق داریم، اما 

 شدند.
 ایواندکتر رابرت مک -

 
یم بھ سراغ دومین تواناکنون کھ برخی از دالیل فاصلة عھد عتیق از ما را دیدیم، می

در یابیم. ای کھ اغلب بین خودمان و عھد عتیق میھای فاصلھمان برویم: انواع یا گونھموضوع
 رسند؟شویم کھ بھ نظرمان غریب میعھد عتیق با چھ چیزھایی روبرو می

 
 انواع

و  خوب است کھ اعتراف کنیم عھد عتیق اغلب برای ما بھ عنوان افراد امروزی، دور
تواند حتی ما تواند بھ سردرگمی منجر شود، و میاما این حقیقت ھمچنین میرسد. بھ نظر می بعید

یک راه مفید برای اجتناب از ناامیدی، مقدس دلسرد کند. را از مطالعة این بخش از کتاب
وقتی انواع کنند. شناسایی انواع چیزھایی در عھد عتیق است کھ این احساس را در ما ایجاد می

شویم را بشناسیم، برای درک و کاربرد این متون مقدس در ھایی کھ اغلب با آنھا مواجھ میھفاصل
 زندگی خود مجھزتر خواھیم شد. 

ھای زیادی برای تھیة فھرست انواع اصلی فاصلھ بین ما و عھد عتیق وجود دارد، اما راه
ة االھیاتی؛ دوم، فاصلة کنیم: نخست، فاصلمان تنھا دربارة سھ نوع صحبت میدر راستای اھداف

مرتبط این سھ نوع فاصلھ، از جھات بسیاری بھ یکدیگر فرھنگی؛ و سوم، فاصلة شخصی. 
. اما برای بحث، آنھا را یک بھ یک مورد بررسی قرار خواھیم داد، و از فاصلة ھستند

 کنیم.شویم شروع میای کھ ھنگام مطالعة عھد عتیق با آن روبرو میاالھیاتی
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 الھیاتیفاصلة ا
ای کھ ھای بین مکاشفھکنیم، عمدتا بھ تفاوتھنگامی کھ از فاصلة االھیاتی صحبت می

کنیم. ھر فکر می دریافتی ما از مسیح ترنویسندگان عھد عتیق دریافت کردند و مکاشفة کامل
دھد کھ در نگاه اول بھ ای را ارائھ میھای االھیاتیهدھد کھ عھد عتیق دیدگامسیحی تشخیص می

  کنیم.فقط بھ چند مثال اکتفا میندارد.  ارتباطیھای عھد جدید رسد با آموزهنظر می
را برای ، خدا ابراھیم را فراخواند تا پسرش را قربانی کند، و او ۲۲در پیدایش باب 

اما دربارة کسی کھ امروز باور داشتھ باشد خدا او را خوانده بھ انجام این کار برکت داد.  تمایلش
ای را جدی توانیم چنین ادعای االھیاتیما حتی نمیکنیم؟ تا پسرش را قربانی کند چھ فکر می

 بگیریم. 
در روزگار موسی، خدا از قوم وفادار خود انتظار داشت کھ مانند یک ارتش بزرگ، از 
مصر بھ سوی سرزمین موعود حرکت کنند. اما اگر گروھی از مسیحیان را ببینیم کھ حقیقتا در 

مان عجیب خواھد کنند تا بھ سرزمین موعود برسند، مطمئنا برایصحرای سینا راھپیمایی می
 بود. 

شان، خود را وقف خوانیم کھ با نذر کوتاه نکردن موھاییق دربارة مردانی میدر عھد عت
مکان پرستش برای » تنھا«آموزیم کھ خدا معبد اورشلیم را بھ عنوان کردند. یا میخدمت خدا می

خواست بھ عنوان کفارة گناھان، حیوانات خوانیم کھ خدا از قوم خود میمی قوم خود تعیین کرد.
 و فرمان بھ نابودی تمام شھرھای کنعانیان با زنان و کودکان داد. نند، را قربانی ک

خواھد باور کنیم خدا چنین کنیم کھ عھد عتیق از ما میآیا ھمة ما کمی تعجب نمی
رسد با آنچھ در عھد جدید آشکار کرد بسیار متفاوت کھ بھ نظر می ھ،چیزھایی را آشکار ساخت

تواند بسیار ادامھ پیدا کند. ھر چیز دیگری میھای االھیاتی تفھرست چنین انواعی از تفاو است؟
 ھم کھ بگوییم، قطعا فاصلة االھیاتی زیادی بین ما و عھد عتیق وجود دارد. 

 
کند، این کار را در چارچوب زمان و مکان انجام ھنگامی کھ خدا خودش را بر ما آشکار می

ھای مربوط بھ قوانین خوراکی خاص و آیین کنید، کھ در آنبھ عرف عھد قدیم فکر دھد... می
دادند، اما با توجھ بھ شدند. اسرائیلیان عھد عتیق باید این کارھا را انجام میناپاک انجام مییا  پاک

تواند چنین کارھایی را یک نفر میشان برای ما ضرورتی ندارد. تغییرات عھدی، امروزه انجام
شما باید خیلی خیلی در حقیقت، ر عھدی اھمیتی ندارد. انجام بدھد، اما ضرورتی ندارد. از نظ

گوید خواھید چنین کارھایی را انجام بدھند چون عھد عتیق میمراقب باشید کھ وقتی از مردم می
برای برخورداری از یک رابطة صحیح با «گویید کھ... این را میکھ این کارھا را انجام بدھید، 

بنابراین، بعضی از انواع این » کھ اکنون محقق شده است. خدا، ما باید تحت عھد قدیم بیاییم
 کارھا بھ دلیل تغییرات عھدی ضرورتی ندارند. 

 دکتر استفان ولوم -
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کند، عالوه بر فاصلة االھیاتی، نوع دیگری از فاصلھ کھ ما را از عھد عتیق جدا می 
 فاصلة فرھنگی بین خاور نزدیک باستان و دنیای مدرن ما است. 

 
 فاصلة فرھنگی
ھای بشری دائما در حال ای فرھنگی بین ما و عھد عتیق وجود دارد زیرا فرھنگفاصلھ
رسند. ، عجیب و کھنھ بھ نظر میکنند. رسوم قدیمیساختارھای اجتماعی تغییر میتغییر ھستند. 

ث ھا ممکن است باعبسیاری از تفاوتسال پیش کشور خود را ببینید.  ۲۰۰تصور کنید کھ فقط 
حال اگر ای کمی متفاوت باشیم. حتی اگر در دورهشود کھ احساس کنیم در دنیای متفاوتی ھستیم، 

چقدر بیشتر باید انتظار داشتھ سال پیش در مکانی مشابھ صادق باشد،  ۲۰۰این موضوع دربارة 
ھای خوانیم پیدا کنیم؟ تفاوتھایی فرھنگی بین خودمان و آنچھ در عھد عتیق میباشیم کھ تفاوت

بسیار زیادی بین خاور نزدیک باستان و دنیای مدرن ما وجود دارد کھ بسیاری از آنچھ در عھد 
 است.مان ناآشنا انگیزی برایخوانیم، بھ طرز شگفتعتیق می

کند، چھ ھای مختلف دنیای باستان را توصیف میھنگامی کھ عھد عتیق زندگی در مکان
ھای دیگر کھ در عھد عتیق بھ آنھا ارس یا بسیاری فرھنگاسرائیل، کنعان، مصر، آشور، بابل، پ

 کنیمھایی کھ با آنھا برخورد میشخصیتکنیم. اشاره شده است، ما فاصلة فرھنگی را احساس می
اغلب با آنھا شماری داشتند. اما ھا، و عملکردھای فرھنگی بیدرست مثل امروز باورھا، ارزش

تنھا چند نمونھ از ھا، و عملکردھای فرھنگی مدرن ما بسیار متفاوت بودند. ، ارزشباورھا
 فرھنگ انسانی موجود در عھد عتیق را در نظر بگیرید: 

در سرتاسر کند. ای از عھد عتیق، یک دنیای کشاورز را توصیف میبخش عمده
مدرن بھ خوانیم، اما بسیاری از مردم شھری مقدس دربارة کشاورزی و دامپروری میکتاب

ھا نیز آوریفن .ھ استگذشتتوانند تصور کنند کھ در این سبک زندگی باستانی چھ میسختی می
، تباطارھایی کھ بسیاری از ما امروزه برای آوریفندر روزگار عھد عتیق بسیار متفاوت بودند. 

 ھای باستان وجود نداشتند.کنیم، در زمانپیشھ بر آنھا تکیھ میکار، و 
آموزیم کھ ھمچنین میخوانیم. شده میتعیین از پیش ھایدر عھد عتیق، دربارة ازدواج

داری در . اشکال متعددی از بردهکردنداختیار میمقدسی، چندھمسری را ھای مھم کتابشخصیت
ھا عمیقا تحت تاثیر و ھم در داخل و ھم در خارج از اسرائیل، فرھنگوند. شعھد عتیق پدیدار می

البتھ استثناھایی از این قاعده بھ ویژه در امپریالیسم بودند.  حاکمان اقتدارگرا ھای سیاسیواقعیت
ھای قدرتمند آنھا نقش میان قبایل بیابانی وجود داشت، اما پادشاھان یا امپراتوران بزرگ و ارتش

ھای عھد عتیق عمال چیزی در مورد معنای شخصیتدر سراسر متون عھد عتیق دارند. مھمی 
 دموکراسی امروزی نداشتند. 

بینیم، اغلب متعجب ھا و امور مشابھ آن را در حیات عھد عتیق میھنگامی کھ این ویژگی
ھایی بسیار مقدسی کھ چنین عمیق در فرھنگبا کتابشویم کھ چطور باید با آنھا برخورد کنیم. می

شوند کھ ھای فرھنگی باعث میمتفاوت از فرھنگ ما جای گرفتھ است، چھ باید بکنیم؟ تفاوت
 شکاف بزرگی بین خود و عھد عتیق احساس کنیم. 
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گذشتھ، بھ عنوان مثال، بھ عھد عتیق نگاه کنید، متوجھ خواھید شد کھ کنیم اگر بھ فکر می

یک مورد این است کھ چیزھایی در آنجا وجود دارد کھ با شرایط امروز ما بسیار متفاوت است. 
، محیط و عاداتی زراعی داشت... دوم، بھ طور مثال، چندھمسری بسیار رایج بود... عھد عتیق

 با ما فاصلھ دارد.و بنابراین از نظر فرھنگی 
 دکتر لوییس اُرتِزا -

 
پس از بررسی اینکھ چطور االھیات و فرھنگ عھد عتیق اغلب برای ما غریبھ بھ نظر 

 بخوانیم.» شخصی«توانیم آن را فاصلة رسند، باید بھ نوع سوم فاصلھ نگاه کنیم کھ میمی
 

 فاصلة شخصی
حقیقت اشاره داریم کھ  کنیم، بھ اینصحبت می» شخصی«وقتی ما دربارة فاصلة 

بسیاری از کردند، با مردم امروزی متفاوت بودند. ی کھ در روزگار عھد عتیق زندگی میمردمان
البتھ مردم عھد عتیق عوامل بسیار شخصی و انسانی ھستند. ھای بین ما و آنھا اغلب شامل شکاف

د، آنھا در چند طریق مھم بھ ھمانطور کھ بعدا در این درس خواھیم دیکامال با ما متفاوت نبودند. 
اما در عین حال، آنھا تجربیات شخصی متفاوتی داشتند کھ آنان را کامال با ما شباھت داشتند. 

 کرد.آنچھ امروز ھستیم متفاوت می
بھ ھر نباید تعجب کنیم کھ مردم در زمان عھد عتیق با مردم زمان ما متفاوت بودند. 

ی آنھا برخاستھ از دنیای االھیاتی و فرھنگی بود کھ در آن ھاروی، بسیاری از تمایالت و فعالیت
در یک سطح االھیاتی، بسیاری از افراد در عھد در مورد آن اینطور فکر کنید:  کردند.زندگی 

عتیق تجربیات روحانی قابل توجھی داشتند کھ شباھتی بھ ھیچکدام از تجربیات امروزی ما 
آنھا رویاھایی از آسمان داشتند و صدای خدا را شنیدند. با موجودات آسمانی تعامل داشتند.  ارد.ند

ای داشتید، چقدر متفاوت ای درنگ کنید و از خود بپرسید اگر شما چنین تجارب روحانیلحظھ
شدة االھی، شنیدن صدای خدا، فرشتگان و دیوھا را تجربھ کرده اگر رویاھای الھامبودید؟ می
بودید؟ بدون شک، چنین تجربیاتی ما را بھ طرز چشمگیری تغییر خواھند ید، چطور فردی میبود

تشخیص بدھیم کھ از بسیاری جھات مھم با افراد زمان  کنداین حقایق بھ ما کمک می درکداد. 
 عھد عتیق تفاوت داریم.

د عتیق عالوه بر این، دقت کنید کھ ما بھ دلیل تاثیرات فرھنگی، چقدر از مردم عھ 
کنند کھ برای ما غریبھ ای ایفا میھای فرھنگیدر عھد عتیق مردم اغلب نقشمتفاوت ھستیم. 

ھای خود را بسیار مرد و زن، نقشھا، خادمان، و بردگان بودند. ھستند. آنھا پادشاھان، ملکھ
حت شخصیت مردمان عھد عتیق عمیقا تدیدند. مان میھایمتفاوت از نگاه امروزی ما بھ نقش

ھا بدون کمک ھا و خشکسالیعبور از قحطیھای باستانی قرار داشت. تاثیر وحشت جنگ
گذاشت. بسیاری از ما آوری مدرن، بر سالمت جسمی و روحی مردمان باستان تاثیر میفن
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پنداری با مردمانی و در نتیجھ، اغلب ھمذاتایم. ھایی روبرو نشدهامروزه ھرگز با چنین موقعیت
 مان دشوار است.برای اندعتیق توصیف شدهکھ در عھد 

، دنکنکھ عھد عتیق را از ما جدا می پرداختیم ھاییعلل و انواع فاصلھ بھ بررسی حال کھ
مناسبت عھد عتیق برای مردمان امروزی. اگر عھد مان بپردازیم: توانیم بھ دومین موضوعمی

داشتھ باشیم کھ ھنوز برای امروز ما عتیق در زمانی بسیار قدیم نوشتھ شده، چرا باید انتظار 
 مناسب باشد؟

 
 
 

 مناسبت
شماری وجود دارد کھ چرا مسیحیان باید انتظار داشتھ باشند عھد عتیق برای دالیل بی

ترین دلیل، از سوی عیسی و رسوالن و انبیای قرن زندگی آنھا اھمیت داشتھ باشد. اما شاید مھم
این مردان با اطمینان تعلیم دادند کھ عھد عتیق صرفا کالم معتبر خدا برای اسرائیل اول او باشد. 

امروزه بسیاری از مسیحیان باستان نبود، بلکھ برای مسیحیان در زمان آنھا ھم، کالم خدا بود. 
معتقدند کھ عھد جدید برای جایگزینی عھد عتیق آمد. اما در واقعیت، عیسی و رسوالن و انبیای 

یقا مخالف آن را گفتند. آنھا تعلیم دادند کھ عھد عتیق برای زندگی وفادارانة مسیحی در ھمة او دق
 اعصار، حیاتی است. 

دھد کھ عھد عتیق با زندگی ما مناسبت دارد، اما ھای زیادی تعلیم میعھد جدید در قسمت
کنیم و دوم، ینخست، بھ برخی از تعالیم عیسی نگاه مما تنھا از دو جھت نگاه خواھیم کرد. 

گیریم. بیایید ابتدا دربارة تعالیم عیسی در مورد بعضی از تعالیم پولس رسول را در نظر می
 مناسبت عھد عتیق فکر کنیم. 

 
 تعالیم عیسی

برای درک آنچھ عیسی دربارة مناسبت و اعتبار عھد عتیق برای پیروان خود تعلیم داد، 
کنیم کھ ابتدا با برخی از متونی شروع میداشت. نگاه مختصری بھ دو جنبة تعلیم او خواھیم 

رسد نظرات منفی عیسی دربارة عھد عتیق ھستند. و سپس، بھ بررسی تاییدات اغلب بھ نظر می
بیایید با بعضی از نظرات عیسی واضح و مثبت او در مورد مناسبت عھد عتیق خواھیم پرداخت. 

ن دیدگاھی منفی نسبت بھ عھد عتیق در نظر شروع کنیم کھ بسیاری از مفسران، آنھا را بھ عنوا
 اند. گرفتھ

 
 نظرات منفی

عیسی در متی آشنا ھستیم.  ۷-۵ھای اکثر ما موعظة عیسی بر سر کوه سینا در باب
اشاره کرد. رویکرد او بھ این موضوعات باعث اخالقی  موضوعقسمتی از این موعظھ، بھ چند 

نیت این تصور ایجاد شود کھ عیسی، با تعالیم عھد شده است کھ در بسیاری از ایمانداران خوش
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، این ۲۲-۲۱: ۵بھ این متون آشنا گوش کنید. در متی  عتیق مخالفت یا آنھا را تصحیح کرد.
 خوانیم:سخنان را دربارة قتل می

 
من بھ  یکنو ھر کھ قتل کند سزاوار حکم شود. ل »قتل مکن«گفتھ شده است  ینکھ بھ اول ایدیدهشن

مستوجب حکم باشد و ھر کھ برادر خود  یرد،سبب خشم گیھر کھ بھ برادر خود ب ویم،گیشما م
-۲۱: ۵(متی  مستحق آتش جھنم بَُود ید،مستوجب قصاص باشد و ھر کھ احمق گو ید،را راقا گو

۲۲ .( 
 

 ، اینطور بھ زنا اشاره کرد:۲۸-۲۷: ۵عیسی در متی 
 

نظر  یھر کس بھ زن گویم،یمن بھ شما م یکنل »زنا مکن.«گفتھ شده است  ینکھ بھ اول ایدیدهشن
 ).۲۸-۲۷: ۵(متی  شھوت اندازد، ھمان دم در دل خود با او زنا کرده است

 
 دربارة طالق صحبت کرد: ۳۲-۳۱: ۵او در متی 

 
من بھ شما  یکنبدو بدھد. ل یاطالق نامھ ید،و گفتھ شده است ھر کھ از زن خود مفارقت جو

و  باشد،یعلت زنا، زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او م یرغھ ھر کس ب گویم،یم
 ).۳۲-۳۱: ۵( ھر کھ زن ُمَطلقھ را نکاح کند، زنا کرده باشد

 
 بینیم:کھ عیسی دربارة سوگند صبحت کرد، دوباره ھمین الگو را می ۳۴-۳۳: ۵در متی 

 
خود را بھ خداوند  یھاقسم دروغ مخور، بلکھ قسم«گفتھ شده است کھ  ینکھ بھ اول ایدیدهباز شن

 ).۳۴-۳۳: ۵(متی  یدھرگز قسم مخور گویم،یمن بھ شما م یکنل  »وفا کن.
 

 دربارة انتقام صحبت کرد: ۳۹-۳۸: ۵عیسی ھمچنین در متی 
 

با  گویم،یشما م من بھ یکنل ،»یبھ دندان یو دندان یبھ چشم یچشم«کھ گفتھ شده است  ایدیدهشن
او  یبھ سو یزرا ن یگریراست تو طپانچھ زند، د ةبلکھ ھر کھ بھ رخسار یدمقاومت مکن یرشر

 ).۳۹-۳۸: ۵(متی  بگردان
 

بدین شکل دربارة موضوع محبت بھ دشمنان  ۴۴-۴۳: ۵و در آخر، عیسی در متی 
 صحبت کرد:
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اما من بھ  »خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن. ةیھمسا«کھ گفتھ شده است  ایدیدهشن
کھ  یو بھ آنان یدکنندگان خود برکت بطلبلعن یو برا ییدکھ دشمنان خود را محبت نما گویمیشما م

(متی  یدکن یرخ یو بھ ھر کھ بھ شما فحش دھد و جفا رساند، دعا یداز شما نفرت کنند، احسان کن
۵ :۴۳-۴۴.( 

 
باید موافق باشند کھ عیسی بزرگترین مکاشفة خدا است و تعالیم او  ھمة پیروان مسیح

را بھ  ی فکریھادید و تا دورترین افقھا را میاو قلبتر از تعالیم عھد عتیق بودند. بسیار کامل
اما متاسفانھ، بسیاری از مسیحیان ھرگز بھ آنھا نپرداخت. شکلی تفصیلی شرح داد کھ عھد عتیق 

کھ دیدگاه عیسی دربارة قتل، زنا، طالق، سوگندھا، انتقام، و محبت بھ  گیرنداینطور نتیجھ می
 دشمنان در واقع با عھد عتیق در تقابل است. 

عیسی تعالیم عھد عتیق را در راستای تعالیم بسیاری از ایمانداران بھ اشتباه معتقدند کھ 
اشد، آنگاه دلیل خوبی داریم کھ حال اگر این دیدگاه رایج بھ حقیقت نزدیک بتر خود رد کرد. جامع

وقتی در مورد آنچھ کھ اما فکر کنیم عیسی آمد تا ما را از اقتدار اخالقی عھد عتیق دور کند. 
کھ این دیدگاه شویم کنیم، متوجھ میگفت با دقت بیشتری تامل می ۵عیسی واقعا در متی باب 

بلکھ  ھد عتیق مخالفتی نکرد.ھای ععیسی بھ ھیچوجھ با ھیچ یک از بخشچندان مناسب نیست. 
 بھ ھای رایج دربارة عھد عتیق در زمان خود، و با سوءتفاھمکرد اعتبار عھد عتیق را تایید

 .پرداختمخالفت 
ھایی اعتراض کرد کھ بسیاری از کاتبان و عیسی بھ جای مخالفت با عھد عتیق، بھ راه 

دسترسی دودی عروزگار عیسی، افراد مدر کردند. فریسیان در زمان او عھد عتیق را تفسیر می
شفاھی بھ ھمین دلیل، مردم عادی در اسرائیل شدیدا بھ تعالیم  مقدس داشتند.بھ کتابمستقیم 

اغلب اما کاتبان و فریسیان بھ جای تعلیم از خود عھد عتیق،  راھبران مذھبی خود متکی بودند.
جای تاسف عھد عتیق اضافھ کرده بودند. دادند کھ بھ ھایی قرار میتعالیم خویش را بر پایة سنت

یک دغدغة  کھ ھا بیشتر بر اطاعت ظاھری تمرکز داشتند تا بر وضعیت قلب؛است کھ این سنت
 بود. اصلی در تعالیم عیسی و عھد عتیق

ھایی دیدگاهبا  –کھ با عھد عتیق ھماھنگ بود  –بھ طور کلی، عیسی تعالیم خود را 
ھای شفاھی بھ عبارت دیگر، اشارة او بھ سنتشده بودند. » یدهشن«یا » گفتھ«مقایسھ کرد کھ 

کردند، ھمیشھ از ھای عھد جدید بھ عھد عتیق اشاره میبود. ھنگامی کھ عیسی و دیگر شخصیت
کردند. و عیسی در ھیچ کجای عھد جدید چیزی را شد صحبت میمی» خوانده«یا » نوشتھ«آنچھ 

بنابراین، عیسی در موعظة سر کوه با آنچھ در عھد کند. یکھ بھ این شیوه معرفی شده است رد نم
ھای شفاھی تداوم یافتھ از سوی کرد، بلکھ مخالفت او با سنتبود مخالفتی نمی» مکتوب«عتیق 

در پرتو این نکتھ، باید با دقت بیشتری بھ آنچھ کھ عیسی در مورد معلمان دیگر در اسرائیل بود. 
 م.این تفاسیر شفاھی گفت نگاه کنی
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اید کھ گفتھ شده است... اما من بھ شما شنیده«ھنگامی کھ عیسی در موعظة سر کوه از عبارت 
کامال گفت کھ شریعت عھد عتیق باطل شده است. در حقیقت او کرد، نمیاستفاده می» گویممی

اما کاری کھ » ام تا شریعت را محقق کنم.من آمده«گوید کھ برعکس این مسئلھ، بھ صراحت می
است کھ معلمین شریعت برای صحبت  هدھد، استفاده از یک شیوة شناختھ شدعیسی دارد انجام می

اید کھ افراد مختلف در سنت بھ شما این تعالیم شنیده«کردند. از اعتبار تعلیم خودشان استفاده می
اقتدار و این با یک اقتدار حاضر، یک » گویم...اند، اما من بھ شما میرا دربارة شریعت گفتھ

و بنابراین، عیسی اعتبار تعلیم خود را با استفاده از یک روش شناختھ شده اضافی ھمراه است. 
شناسی، چیزی گیری عھد عتیق، بلکھ تا از نظر االھیاتی و مسیحکند؛ نھ برای نادیدهبرقرار می

تعلیم من  اینکھ بسیار مھم است کھ شریعت عھد عتیق را در رابطھ با من و –بسیار مھم بگوید 
 از شریعت تفسیر کنید. 

 دکتر گریگوری پری -
 

در مورد موضوع قتل،  بیایید دوباره در مورد تضادھایی فکر کنیم کھ عیسی ترسیم کرد.
اما مھم است بسیاری از مردم بر این باورند کھ عیسی ممنوعیت قتل را بھ نفرت نیز بسط داد. 

کند، بلکھ ھمچنین اختالف بین قوم خدا را کوم میتشخیص بدھیم کھ عھد عتیق نھ تنھا قتل را مح
 نیز محکوم کرد. 

بھ خوبی بیان شده است  ۱: ۱۳۳امید بھ ھماھنگی و صلح در میان قوم خدا، در مزمور 
 گوید:کھ می

 
 ). ۱: ۱۳۳دلی با ھم ساکن شوند (مزمور اینک چھ خوش و دلپسند است کھ برادران بھ یک

 
، نفرت و اختالف در بین یھودیان را تا زمانی کھ منجر ھای رایج در زمان عیسیسنت

کردند. عیسی در مقابل، با مرتبط ساختن ممنوعیت قتل و منع شد، توجیھ میبھ قتل فیزیکی نمی
 نفرت، بر معیارھای حقیقی عھد عتیق صحھ گذاشت. 

یق در مورد زنا، بسیاری از مردم بھ اشتباه باور دارند کھ عیسی از ممنوعیت عھد عت
، ۱۷: ۲۰دربارة زنای فیزیکی فراتر رفت و آن را بھ زنای قلبی نیز بسط داد. اما در خروج 

 کند کھ:فرمان دھم بیان می
 

و گاوش و االغش و بھ  یزشو غالمش و کن اتیھخود طمع مورز، و بھ زن ھمسا یةھ خانة ھمساب
 ). ۱۷: ۲۰(خروج  تو باشد، طمع مکن یةکھ از آن ھمسا یزیچ یچھ

 
کھ بھ عبارت  –در اینجا عھد عتیق صراحتا طمع بھ ھمسر کسی را ممنوع کرده است 

 دیگر، یعنی زنای قلبی. استدالل عیسی یک انکار عھد عتیق نبود، بلکھ تاکیدی مجدد بر آن بود.
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باور داشتند کھ یک  اسرائیل در زمان عیسی بسیاری از راھبران مذھبیدربارة طالق، 
کھ اسناد قانونی  مادامیطبق تعلیم آنھا،  زن خود را طالق بدھد. دتوانمی بھ ھر دلیلی عمالمرد 

اما عھد عتیق بھ روشنی نشان داد. شد، قوانین عھد عتیق این حق را بھ آنھا میصحیح تنظیم می
 خوانیم:می ۱۶: ۲کند. ھمانطور کھ در مالکی تایید نمیدھد کھ خدا چنین رفتاری را می

 
 ). ۱۶: ۲(مالکی  کھ از طالق نفرت دارم گویدیم یلاسرائ یخدا یھوه

 
او  موضع خود دربارة طالق را با جزئیات بیشتری توضیح داد. ۹-۳: ۱۹عیسی در متی 

در آنجا روشن ساخت کھ مخالفتش با طالق بر پایة خود عھد عتیق، و بھ ویژه روایت آفرینش آدم 
 و حوا قرار داشت.

عضی از معلمین مذھبی در زمان عیسی تعلیم در مورد موضوع سوگند یاد کردن، ب
کند، مجاز است. دادند کھ دروغ تا زمانی کھ فرد سوگند یاد نکند کھ بھ قول خود عمل میمی

عیسی مخالفت خود با این تعلیم را نشان داد و تاکید کرد کھ عھد عتیق ھمة انواع دروغگویی را 
بھ این  ۱۷-۱۶: ۶برای نمونھ، امثال شند. ھایی کھ نقض سوگند باکند، نھ فقط دروغممنوع می

 پردازد:نکتھ می
 

 :مکروه است یکھ نزد جان و یزاست کھ خداوند از آنھا نفرت دارد، بلکھ ھفت چ یزشش چ
 ). ۱۷-۱۶: ۶... (امثال زبان دروغگو ،چشمان متکبر

 
 گوید: می ۳۷: ۵بھ ھمین دلیل است کھ عیسی در متی 

 
 ). ۳۷: ۵(متی  نی باشد ،بلی و نی ،سخن شما بلی

 
ھای شفاھی کاتبان و فریسیان عیسی با عھد عتیق مخالفت نکرد، بلکھ نشان داد کھ سنت

 اند. کوتاه آمدهاز معیارھای عھد عتیق 
: ۲۱در خروج » چشم در برابر چشم«قانون اصلی عھد عتیق در مورد دربارة انتقام، 

باور بر این شد. ، در روزگار عیسی بھ عنوان پذیرش انتقام شخصی از سوی خدا تلقی می۲۴
داد، شما نیز حق داشتید کھ بود کھ ھر زمان ھر کس ھر کار اشتباھی در حق شما انجام می

بخشی از قوانین موسی » چشم در برابر چشم«در اصل، اما ای مشابھ بھ آن فرد بزنید. صدمھ
ھای رسمی اسرائیل در نظر گرفتھ شده بود. برای قضات بود و برای راھنمایی آنھا در دادگاه

ھای خود را منصفانھ و متناسب با جنایات درست مانند زمان ما، قضات باید احکام و مجازات
 کردند. ارتکابی صادر می
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در مقابل، عھد عتیق ھ این معیار در امور بین افراد اعمال شود. ھدف موسی آن نبود ک
تعلیم داد کھ مھربانی و رحمت باید ھادی رفتار در زندگی عادی و روزمره باشند. ھمانطور کھ 

 گوید:می ۱۸: ۱۹الویان 
 

 یھوهمحبت نما. من  یشتنخود را مثل خو یةمورز، و ھمسا ینھو ک یر،قوم خود انتقام مگ یاز ابنا
 ). ۱۸: ۱۹(الویان  ھستم

 
ھای خود از آن پیروی کنند عیسی با تفسیر ناصحیح قانونی کھ قرار بود قضات در دادگاه

مخالف بود، و بر تعلیم عھد عتیق تاکید کرد کھ ما باید در روابط بین فردی خود، مھربانی و 
 رحمت نشان بدھیم. 

در زمان عیسی چنین تعلیم  و سرانجام، دربارة محبت بھ دشمنان، بعضی از معلمین
 – ۱۸: ۱۹ای قابل قبول است. ظاھرا آنھا از فرمان الویان دادند کھ تنفر از دشمنان مسئلھمی
کھ بھ ھمان اندازه نیز کردند چنین استنباط می –» محبت نما یشتنخود را مثل خو یةھمسا«

ند تا بھ دشمنان خود محبت کاما عھد عتیق ما را تشویق میتوان از دشمنان خود متنفر بود. می
 خوانیم:می ۴: ۲۳کنیم. برای نمونھ، در خروج 

 
: ۲۳(خروج  یاورکھ گم شده باشد، البتھ آن را نزد او باز ب یافتیاالغ دشمن خود را  یااگر گاو 

۴ .( 
 

ھای عھد عتیق ھای خود را در مقابل دیدگاهبنابراین ھمانطور کھ دیدیم، عیسی دیدگاه
ناصحیح در زمان خود مخالفت کرد و تعالیم حقیقی عھد عتیق را » تفاسیر«کھ او با قرار نداد. بل

 مجددا مورد تاکید قرار داد. 
 

ھا را در » گویماید کھ بھ شما گفتھ شده، اما من بھ شما میشنیده«وقتی عیسی این عبارات 
توانیم بھ موضوع نگاه کنیم این کنم بھترین راھی کھ میموعظة سر کوه استفاده کرد، فکر می

نھ اینکھ او چیز جدیدی را معرفی دھد. است کھ عیسی معنای حقیقی شریعت را توضیح می
دھد. بنابراین وقتی کھ شریعت لکھ بھ نوعی، ھدف خدا از ھمة اینھا را نشان میکند، بمی
آمیز بھ زنانی کھ فکر کنند پس نگاه شھوت ، قصد خدا این نبود کھ قوم او»زنا نکنید«گوید، می

عیسی بھ این ترتیب، آمیز بھ زنان خودشان ایرادی ندارد. ھمسرشان نیستند یا حتی نگاه شھوت
کند، بلکھ آنچھ از پیش در شریعت بھ طور ذاتی وجود داشتھ را دید را معرفی نمیالزام جیک 

 کند. آشکار می
 دکتر جمیز ھمیلتون -
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اکنون کھ بھ تعدادی از تعالیم عیسی کھ بسیاری بھ اشتباه آنھا را نظرات منفی عیسی 
ھ در آنھا عیسی تاییدات کنند نگاه کردیم، باید بھ چند قسمت بپردازیم کدربارة عھد عتیق تلقی می

 نسبت بھ اعتبار و تناسب عھد عتیق برای ھمة پیروان خود انجام داد. مثبتی 
 

 تاییدات مثبت
شماری در اناجیل وجود دارند کھ بھ طور واضح، دیدگاه مثبت مسیح نسبت بھ آیات بی

دھند. او بھ طور مرتب عھد عتیق را بھ اعتبار و تناسب کامل متون عھد عتیق را نشان می
و نباید صحنة کوه تبدیل ھیئت را فراموش کنیم کھ کرد. عنوان اساس تعالیم خود معرفی می

 اعالیھر چھار انجیل بر عدالت بخش و ایلیای نبی قرار گرفت. ی شریعتعیسی در میان موسا
عیسی در اطاعت از عھد کنند. یعنی سرسپردگی کامل او بھ شریعت و انبیا تاکید می –عیسی 
 او برای تحقق ھمة آنھا آمد و شاگردان خود را نیز خواند تا چنین کنند.زندگی کرد. عتیق 

 چھ گفت:  ۱۸-۱۷: ۵بشنوید کھ عیسی در متی 
 
بلکھ تا تمام  یمتا باطل نما امیامدهرا باطل سازم. ن یاُصُحف انب یاام تا تورات کھ آمده یدگمان مبر

از تورات  یانقطھ یانشود، ھمزه  یلزا ینتا آسمان و زم گویم،یبھ شما م ینھھر آ یراکنم. ز
 ). ۱۸-۱۷: ۵(متی  شودنخواھد شد تا ھمھ واقع  یلھرگز زا
 

روشی رایج برای  –» تورات یا صحف انبیا«عیسی در اینجا تاکید کرد کھ نیامده تا 
را بھ  ۱۷توانیم آغاز آیة در حقیقت ما می را از بین ببرد. –اشاره بھ کل عھد عتیق در قرن اول 

نیم! بنابراین، ترجمھ ک» حتی شروع بھ فکر کردن در این مورد ھم نکنید«، »گمان مبرید«جای 
تا ھمھ «ای از تورات از بین نخواھد رفت وقتی عیسی ادامھ داد و گفت کھ حتی ھمزه یا نقطھ

متاسفانھ، بسیاری از مسیحیان این آیات ، کتب عھد عتیق را بھ طور کامل تایید کرد. »واقع شود
ام تا از دست عھد من نیامده«کنند منظور عیسی چیزی مثل این بود کھ، خوانند و فکر میرا می

اما بھ ھیچوجھ چنین چیزی نبوده است. » آن را نشان بدھم. یتناسبعتیق خالص بشوم، بلکھ تا بی
 گوش کنید: ۱۹: ۵بھ جمالت بعدی عیسی در متی 

 
دھد، در ملکوت آسمان  یمتعل ینرا بشکند و بھ مردم چن یناحکام کوچکتر یناز ا یکیپس ھر کھ  

او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده  ید،نما یمشمرده شود. اما ھر کھ بعمل آورد و تعل ینکمتر
 ).۱۹: ۵(متی  خواھد شد
 

دقت کنید کھ عیسی در این متن چھ گفت. اگر مردم این احکام را نگھ ندارند و یا دیگران 
ان کمترین در ملکوت آسم«آنھا گیری آن کنند، حتی کوچکترین این احکام، را تشویق بھ نادیده

آنھا را نگھ دارد و بھ دیگران ھم تعلیم بدھد کھ آنھا را نگھ دارند، شوند؛ و ھر کھ می» شمرده
 »او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواھد شد.«حتی کوچکترین این احکام، 
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دانست کھ دربارة ایمانداران امروزی نیز عیسی چیزی دربارة یھودیان زمان خود می
ما مان، بسیار گزینشی عمل کنیم. مایلیم در کاربرد عھد عتیق در زندگی . ھمة ماصادق است

ھایی کھ دوست نداریم را نادیده مان توجھ کنیم و بخشھای مورد عالقھتمایل داریم بھ بخش
 –اما عیسی تاکید داشت کھ شاگردانش باید تمام جزئیات عھد عتیق کنیم. گیریم یا حتی رد میمی

 تایید و پیروی کنند.  –ھای آن را بخشو نھ فقط بعضی از 
 کند:بیان می ۲۰: ۵گوش کنید کھ او چطور این نکتھ را در متی 

 
افزون نشود، بھ ملکوت آسمان ھرگز  یسیانتا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فر گویم،یبھ شما م

 ). ۲۰: ۵(متی  شد یدداخل نخواھ
 

پیروان مسیح نباید در دام این ریاکاری بیفتند کھ بگویند عھد عتیق کالم خدا است، اما از 
 آن اطاعت نکنند. 

 
، عیسای قیام کرده، شاگردان را در راه عموآس بھ ۲۴در مورد عھد عتیق، خود عیسی در لوقا 

ھ آنھا نشان مقدس را ببرد و تمام چیزھای مربوط بھ خودش در کتابیک مطالعة عھد عتیق می
دید. دھد. حاال این باید بھ آن معنا باشد کھ عیسی، عھد عتیق را برای اشاره بھ خودش مھم میمی

ببینید، شاید شما قیام را دیده باشید، قیام من را، و «گفت، و تقریبا بھ این معناست کھ انگار می
نیازی بھ متن ندارید، نیازی بھ اید، دیگر انگیز است، اما فکر نکنید چون حاال مرا دیدهاین شگفت
زمینھ ندارید. بلکھ بر عکس، برای درک من و درک اھداف خدا برای جھان، بھ آن کتاب پس

ھای زیاد بینیم کھ عیسی عھد عتیق را در آن موقعیت و نمونھبنابراین، می» بیشتر ھم نیاز دارید.
کرد گرفت، فقط مدام تکرار می منظورم این است کھ وقتی مورد وسوسھ قراردیگری تایید کرد. 

دھد این استاد ماست کھ بھ ما نشان می» مکتوب است... مکتوب است... مکتوب است...«کھ، 
 مقدس تسلیم بود، ما پیروان او چقدر بیشتر باید سرسپردة کالم خدا باشیم. اگر او بھ کتاب

 دکتر پیتر والکر -
 

کند، باید رای امروز ما را تایید میاکنون کھ دیدیم چطور عیسی مناسبت عھد عتیق ب
 نگاھی اجمالی بھ بخشی دیگر از عھد جدید داشتھ باشیم؛ یعنی تعالیم پولس رسول. 

 
 

 تعالیم پولس
اما ھای پولس در عھد جدید دارند. بھ طور کلی، مسیحیان اوانجلیکال تکیة زیادی بر نامھ

ای زندگی مسیحی را اشتباه درک کنیم. ما تمایل داریم کھ رویکرد پولس بھ تناسب عھد عتیق بر
اند کھ پولس، پیروان مسیح را از اقتدار عھد نیت استدالل کردهبارھا و بارھا، مسیحیان خوش

اند، ھماھنگی کاملی میان پولس عتیق رھا کرد. اما ھمانطور کھ بسیاری از مفسرین اشاره کرده
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ھای کاربرد اشتباه متون عھد با روش و عیسی در این مسائل وجود داشت. پولس ھم مانند عیسی
 مخالف بود، اما بر اقتدار و مناسبت بی بردندافراد بھ کار می عتیق در زمان خود کھ بسیاری

 چون و چرای آنھا برای زندگی مسیحی تاکید داشت. 
ھای عیسی کنیم کھ دیدگاهما تعالیم پولس را نیز بھ ھمان طریق مشابھی بررسی می

رسد کنیم کھ بھ نظر میابتدا بھ متونی نگاه میوارد را مورد بررسی قرار دادیم. دربارة این م
دوم، بعضی از تاییدات مثبت او در مورد پولس اظھار نظری منفی دربارة عھد عتیق انجام داد. 

مناسبت عھد عتیق برای پیروان مسیح را در نظر خواھیم گرفت. ابتدا بھ این نکتھ توجھ کنید کھ 
 رسد کھ پولس نظراتی منفی دربارة عھد عتیق داشتھ است.نظر میچطور بھ 
 

 نظرات منفی
 گوش کنید: ۵-۱: ۳شده از غالطیان بھ این سخنان شناختھ

 
چشمان شما  یشکھ پ یدرا اطاعت نکن یکھ شما را افسون کرد تا راست یستفھم، کیب یانغالط یا

از شما بفھمم کھ روح را از اعمال  خواھمیرا م ینفقط ا ید؟گرد ینشده مبمصلوب یحمس یایسع
بھ جسم  اآلنکھ بھ روح شروع کرده،  یدفھم ھستیب ینقدرا یاآ یمان؟از خبر ا یا ایدیافتھ یعتشر

عبث باشد؟ پس آنکھ روح را بھ  الحقیقھیاگر ف یدیدزحمات را عبث کش ینقدرا یاآ شوید؟یکامل م
 یماناز خبر ا یا یعتاز اعمال شر یاآ آورد،یھور مشما بھ ظ یانو قوات در م کندیشما عطا م

 ).۵-۱: ۳(غالطیان  کند؟یم
 

را مقایسھ کرد. » ایمان«و » اعمال شریعت«دقت کنید کھ در این متن، پولس رسول 
اند کھ این مقایسھ، تعالیم اخالقی عھد عتیق را در مقابل دستورھای اخالقی بسیاری گمان کرده

 دھد. عھد جدید یا طریق زندگی مسیحی قرار می
این اظھارات و موارد مشابھ آن در نوشتجات پولس، افراد زیادی را بھ این فکر وا داشتھ 

در لیم کامال متفاوت ایمان مسیحی، رد کرد. کھ پولس مناسبت عھد عتیق را در پشتیبانی از تعا
عنوان یک راھنمای کنند کھ برخورد با عھد عتیق بھ حقیقت، بسیاری از مسیحیان استدالل می

اما باید با دقت بیشتری بھ کل نامة غالطیان و ھمچنین  ، روگردانی از انجیل است.معتبر برای ما
شویم کھ پولس نیز مانند عیسی، با خود توجھ میآنگاه مھای رساالت پولس نگاه کنیم. دیگر بخش

پولس قاطعانھ در برابر استفادة نادرست ءاستفاده از آن بود. عھد عتیق مخالف نبود. او مخالف سو
گوش کنید کھ ایستاد.  محورو عمل یانھگرابرای مذھب شریعتاز عھد عتیق بھ عنوان راھنمایی 

 دھد:مخاطب قرار می ۱۳-۱۰: ۳غالطیان پولس چطور کلیساھای غالطیھ را بعدا در 
 

ملعون است ھر «مکتوب است:  یراز باشندیلعنت م یرھستند، ز یعتکھ از اعمال شر یآنان یعجم
 یچاما واضح است کھ ھ» تا آنھا را بھ جا آرد. یعتکتاب شر یھاکھ ثابت نماند در تمام نوشتھ
خواھد  یستز یمانعادل بھ ا«کھ  یراز شود،یعادل شمرده نم یعتکس در حضور خدا از شر
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» خواھد نمود. یستدر آنھا ز کند،یآنکھ بھ آنھا عمل م«بلکھ  یستن یماناز ا یعتاما شر» .ودنم
ملعون «فدا کرد چونکھ در راه ما لعنت شد، چنانکھ مکتوب است  یعتما را از لعنت شر یح،مس

 ). ۱۳-۱۰: ۳(غالطیان  »شود یختھاست ھر کھ بر دار آو
 
دھد، پولس با معلمان کاذبی مخالف بود کھ برای مبرا مانطور کھ این متن نشان میھ

اگر بھ چنین کاری گرایش داشتھ باشیم، کردند. شمردگی خود بر اطاعت از شریعت تکیھ می
تنھا راه برای گریز ملعون ھستیم چون ھرگز بھ طور کامل از شریعت خدا اطاعت نخواھیم کرد. 

 طریق ایمان بھ مسیح است کھ لعنت خدا را بر خود گرفت.  از لعنت شریعت، از
پولس ھرگز با خود عھد عتیق مخالفت نکرد. او ھرگز تعالیم عھد عتیق را برای 

کردند نجات بھ دانست. بلکھ او با معلمین دروغینی مخالف بود کھ ادعا میمسیحیان نامناسب نمی
در حقیقت، پولس در نامة خود بھ ارد. جای ایمان بھ مسیح، بھ اطاعت از شریعت بستگی د

غالطیان، برای اثبات قاعدة عھد جدیدی خود کھ مبرا شمردگی در حضور خدا فقط از طریق 
گوش  ۱۱: ۳دوباره بھ کلمات پولس در غالطیان  ایمان است، عمال بھ عھد عتیق استناد کرد.

 نقل قول کرد: ۴: ۲کنید کھ از حبقوق 
 

 ). ۱۱: ۳(غالطیان  د نمودخواھ یستز یمانعادل بھ ا 
 

بھ طریق مشابھ، پولس این قاعدة عھد عتیق را با استفاده از زندگی ابراھیم در رومیان 
بھ تصویر کشید. از دیدگاه او، تعلیم عھد جدید مبنی بر مبرا شمردگی تنھا از طریق  ۱-۱۲: ۴

 ایمان، در واقع ریشھ در تعالیم عھد عتیق داشت. 
 

پولس... رسولی برای غیر یھودیان بود اما ھموطنان خودش، قوم یھود خودش، را ھم دوست 
خواست کھ بھ یک رابطة زنده با خداوند عیسای مسیح خواست کھ آنھا ببینند، میاو میداشت. 

شان، کھ عھد عتیق است، تعلیم وارد بشوند، در تالش بود تا بھ آنھا نشان بدھد کھ در واقع میراث
کنند، و پدران کلیدی ایمان مانند ابراھیم، برای دھد کھ مردم عمال فقط بھ ایمان نجات پیدا میمی

این یکی از مسائل مھم پیدا کرد.  مثال، را یافت کھ حتی جد بزرگ ما ابراھیم ھم با ایمان نجات
ریشھ در  دھد در واقعبرای پولس بود کھ ھموطنان خودش را متقاعد کند کھ پیامی کھ او تعلیم می

بنابراین برای او مھم بود کھ در عمل عھد عتیق دارد و نیز اینکھ عیسی، تحقق عھد عتیق است. 
از عھد عتیق برای بھ تصویر کشیدن پیام نجات تنھا از راه ایمان، عھد عتیق را مورد استفاده 

 قرار بدھد.
 دکتر وویانی سیندو -

 
 ۱۲: ۷پولس عھد عتیق، و از جملھ شریعت موسی را، دوست داشت. او در رومیان 

اما وقتی کھ ما شریعت خدا را اشتباھا بھ است. » مقدس و عادل و نیکو«نوشت کھ شریعت، 
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کنیم کھ ھرگز قرار بریم، آن را بھ چیزی تبدیل میعنوان راھی برای کسب نجات بھ کار می
اسر عھد عتیق، افراد با فیض خدا از طریق ایمان بھ وعدة او در مورد در سرنبوده آنگونھ باشد. 

قدرشناسانة بایست واکنش آمد، نجات یافتند. اطاعت از شریعت خدا، میکھ در آینده میماشیحی 
حتی امروز نیز الزم است کھ این تمایز را بود کھ بھ وسیلة آن نجات یافتند. آنھا برای فیضی می
اخالقی عھد عتیق بھ مسیحیان مرتبط است، اما نھ بھ عنوان راھی برای کسب بپذیریم. دستورات 

مان نسبت بھ نجاتی کھ رایگان در مسیح نجات، بلکھ بھ عنوان طریقی برای بروز قدردانی
 دریافت کردیم. 

پس از اینکھ دیدیم نظرات منفی دربارة عھد عتیق در تعالیم پولس در واقع بھ استفادة 
شد، اکنون عتیق بھ عنوان یک روش کسب عدالت از طریق عمل مربوط میناصحیح از عھد 

باید بھ تاییدات مثبت و قوی پولس رسول در مورد اعتبار و تناسب عھد عتیق برای پیروان مسیح 
 نگاه کنیم. 
 

 تاییدات مثبت
 

زمینة او یھودی بود... او دربارة یھودیت پساو ھمیشھ یک یھودی بود. پولس یھودی بود. 
گوید کھ بھ عنوان یک فریسی، کند. بھ کالم خدا متعھد بود. در فیلیپیان میخودش صحبت می

گوید کند، میزمینة خودش را تعریف میچنین تعھدی داشت. وقتی کھ او در غالطیان داستان پس
کھ برای شناخت اجدادش غیرتی بیشتر از ھمتایان خود داشت. و آنجا دربارة یھودیت صحبت 

کند. و وقتی کھ مقدس عبری صحبت میدر مورد تعھدش بھ تعالیم عھد عتیق، تعالیم کتابکند. می
رود تا دربارة این تعلیم بدھد کھ عیسی کیست، ھمین پیشینة یھودی او بھ نزد غیر یھودیان می

خواھد آنھا بدانند کھ ظھور عیسی، ظھور رود، میھا میشود. وقتی نزد امتوارد تعالیمش می
ای بود کھ بھ ابراھیم بخشیده شد... ھا، تحقق وعدهیھود بود؛ بدانند کھ رسیدن انجیل بھ امتماشیح 

کند کھ عیسی درک می کند، اما حاال درک جدیدی از آنھا دارد.او متون عھد عتیق را رد نمی
 کند.اش صحبت میمقدس عبری دربارهتحقق ھر آن چیزی است کھ کتاب

 مارک جنینگز دکتر -
 

 دربارة عھد عتیق نوشت، توجھ کنید: ۴: ۱۵نچھ پولس در رومیان بھ آ
 

کتاب  یما نوشتھ شد تا بھ صبر و تسل یمتعل یکھ از قبل مکتوب شد، برا یزھاییچ ةھم یراز
 ).۴: ۱۵(رومیان  یمباش یدوارام

 
، عھد کردصحبت » کتاب«و » چیزھایی کھ از قبل مکتوب شد«وقتی اینجا پولس از 

بر طبق این متن، عھد عتیق برای بسط و حفظ امید مسیحی ما ضروری عتیق را در ذھن داشت. 
 » برای تعلیم ما نوشتھ شد.«ھای عھد عتیق، ھا، قوانین، مزامیر، و نبوتاست. داستان
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ترین تایید خود دربارة مناسبت عھد عتیق را در ترین و واضحتردید، پولس قویاما بی
 :نویسدمیبیان کرد. او در آنجا  ۱۷ -۱۶: ۳ئوس دوم تیموتا
 

است، تا  یددر عدالت مف یتو اصالح و ترب یھو تنب یمجھت تعلھ کتب از الھام خداست و ب یتمام
 ). ۱۷-۱۶: ۳(دوم تیموتائوس  آراستھ بشود یکوجھت ھر عمل نھ مرد خدا کامل و ب

 
» تمامی کتب«کنیم کھ عبارت اکثر مسیحیان با این آیات آشنا ھستند، اما اغلب تصور می

البتھ شکی وجود ندارد کھ این عبارت، دارای مفاھیمی برای دیدگاه ما بھ عھد جدید اشاره دارد. 
بھ تیموتائوس نوشت، بھ » تمامی کتب«در مورد عھد جدید است. اما زمانی کھ پولس دربارة 

انگیزی کھ عھد عتیق قادر است بھ ما ه عھد عتیق را در ذھن داشت. بھ چیزھای شگفتطور ویژ
مان کند، و ما مان کند، در عدالت اصالح و تربیتتواند ما را تعلیم بدھد، تنبیھبدھد گوش کنید: می

را برای ھر کار نیکو مجھز کند. بھ طور خالصھ، پولس گفت کھ عھد عتیق برای زندگی 
 ت دارد. مسیحی ضرور

 
و اصالح و  یھو تنب یمجھت تعلھ کتب از الھام خداست و ب یتمام«گوید، بنابراین، وقتی پولس می

کند. دربارة متناسب بودن عھد عتیق ، دربارة عھد عتیق صحبت می»است یددر عدالت مف یتترب
تیق ما گوید نھ تنھا مناسب است، بلکھ کامال مناسب است... بدون عھد عزند. و میحرف می

ھیچ بستری نداریم. برای  کندبرای درک اصطالحات مختلفی کھ عھد جدید از آنھا استفاده می
یک مسیح چیست؟ یا مفاھیمی مانند گناه، نجات، حتی  –این خدا کیست؟ یا مسیح  –مثال، خدا 

فقط  کنند، وشوند و بسط پیدا میانجیل. ھمة اینھا اصطالحاتی ھستند کھ در عھد عتیق معرفی می
توانیم عھد جدید را بھ شکلی آگاھانھ و مسئوالنھ با فھم کاربرد آنھا در عھد عتیق است کھ می

 مطالعھ کنیم.
 

 دکتر متیو نیوکرک -
 

دیدیم کھ باید عھد عتیق را بھ خاطر چالش فاصلھ و انتظار متناسب بودن آن مطالعھ کنیم. 
کارگیری عھد درس برویم: وظیفة بھ مان در ایناکنون بیایید بھ سراغ سومین موضوع اصلی

 مان. عتیق در حیات امروزی
 

 کاربرد
 –کھ ھمینطور ھم ھست  –دارد  ارتباط اینکھ بگوییم عھد عتیق بھ مسیحیان امروزی

بعضی اوقات، سخت نیست کھ چیز دیگری است.  ،یک چیز است، و بھ کارگیری این حقیقت
مان کاربرد دارد، اما گاھی بھ دلیل فاصلة بین ما و عھد عتیق، این ببینیم عھد عتیق چطور برای

القدس بھ پیروان مسیح در شود. البتھ این اطمینان وجود دارد کھ روحمسئلھ بسیار دشوار می
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دھد کھ از آنچھ با ھ ما تعلیم میھایی باو از طریق کند.کارگیری عھد عتیق کمک میمطالعھ و بھ
اما این وظیفة ما است کھ عھد عتیق را رود. توانیم انجام دھیم بسیار فراتر میتوانایی خودمان می

تا جای ممکن، بھ طور عمیق مطالعھ کنیم تا بتوانیم آن را بھ درستی در زندگی امروز خود بھ 
 کار ببریم. 

 ۱۵: ۲وس صحبت کرد. او در دوم تیموتائوس پولس رسول از این مسئولیت با تیموتائ
 گفت:

 
 انجام دھد یخوبھ کھ خجل نشود و کالم خدا را ب یعامل ی،کن کھ خود را مقبول خدا ساز یسع 

 ). ۱۵: ۲(دوم تیموتائوس 
 

کند، برای مورد تایید قرار گرفتن، باید رویکردمان ھمانطور کھ پولس در اینجا بیان می
) در یونانی ergates - ἐργάτηςاِِرگاتیس ( –» کارگر«یا » یک عامل«نسبت بھ عھد عتیق مانند 

 کوشد تا کالم خدا را بھ درستی بھ کار بگیرد. باشد؛ بھ معنای کارگری کھ سخت می –
ھایی را مرحلھ بھ کاربرد امروزی عھد عتیق نگاه خواھیم کرد. نخست، چالشما در سھ 

الب شویم. مان باید بر آنھا غکارگیری عھد عتیق در زندگیکنیم کھ در تالش برای بھشناسایی می
سازد. و سوم، بھ گیریم کھ کاربرد آن در زمان ما را ممکن میدوم، ارتباطاتی را در نظر می

کارگیری عھد عتیق، متوجھ اھمیت آنھا باید در جریان بھپردازیم کھ میمی تحوالتیبررسی 
عمال عھد عتیق در زندگی امروزی با آنھا روبرو ھایی آغاز کنیم کھ برای اِ باشیم. بیایید با چالش

 شویم.می
 

 ھاچالش
تر در این درس دیدیم، خدا نخست عھد عتیق را بھ قوم خود داد کھ در ھمانطور کھ پیش

اما باز ھم زیستند، تا بتوانند در زمان خود بر اساس آن زندگی کنند. ھای دور زندگی میسال
مقدس را بھ ما نیز داد تا بتوانیم در روزگار خودمان بر اساس آن ھمانطور کھ دیدیم، او کتاب

دارد. کنیم کھ با جھان عھد عتیق تفاوت زیادی زندگی کنیم. با این حال، ما در دنیایی زندگی می
کارگیری عھد عتیق، آن را در شکاف بزرگی بین ما و عھد عتیق وجود دارد کھ باید در خالل بھ

پولس رسول، چالش کاربرد مسیحی عھد گوش کنید کھ  ۱۱: ۱۰بھ اول قرنتیان نظر داشتھ باشیم. 
 کند. او در آنجا نوشت:عتیق را خالصھ می

 
 یدهکھ اواخر عالم بھ ما رس یدما مکتوب گرد یھتنب یواقع شد و برا یشانھمھ بطور مثل بد ینا  

 ). ۱۱: ۱۰(اول قرنتیان  است
 

روایات عھد عتیق دربارة خروج آموزیم کھ پولس تر این متن میگسترده زمینةاز 
اسرائیل از مصر، و نحوة کاربرد آنھا برای مسیحیان قرنتس را در نظر داشت. دقت کنید کھ او 
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ھای دور صحبت کم سھ مورد را برجستھ کرده است. نخست، او از این وقایع در گذشتھدست
دوم، پولس بھ خودش و دیگر » این ھمھ... واقع شد و... مکتوب گردید.«گوید، کند و میمی

و سوم، » برای تنبیھ ما مکتوب گردید.«مسیحیان در قرنتس اشاره کرد و گفت کھ این روایات، 
تصدیق کرد » اواخر عالم بھ [آنھا] رسیده«یف پیروان مسیح بھ عنوان کسانی کھ پولس با توص

سخنان پولس رسول کھ بین روزگار عھد عتیق و عصر مسیحیت اتفاقات بسیاری رخ داده است. 
 کند. در اینجا، چالش کاربرد امروزی عھد عتیق را آشکار می

 
او در اول قرنتیان باب  دارم. عالقة زیادی دگویمی ۱۰من بھ آنچھ کھ پولس در اول قرنتیان باب 

ھای عھد عتیق نوشتھ کند کھ این تاریخ در کتابدربارة تاریخ اسرائیل و این واقعیت فکر می ۱۰
ھا، کھ پرست بودند، بھ امتگوید، بھ کسانی کھ عمدتا در گذشتھ بتشده است، و بھ قرنتیان می

مقدس بر مردم اقتدار بنابراین، کتاب» ما نوشتھ شد. ھمة این چیزھا اتفاق افتاد و برای تنبیھ«
دارد؛ ھرچند در وھلة اول آن مردم در نظر نبودند، اما خدا آنھا را در نظر داشت. خدا بر آنچھ 

تواند چنین قصد داشتھ باشد کھ حتی با مقدس ثبت شده حاکم است و در ذھن خود میدر کتاب
تواند چنین بخواھد کھ اطب دیگری نوشتھ شده، اما میوجود اینکھ این متون در ابتدا برای مخ

 خطاب بھ ما باشد.
 

 دکتر استیفان ویتمر -
 
ھای کاربرد عھد عتیق در دھد، برای مقابلھ با چالشھمانطور کھ کالم پولس نشان می 

زمانۀ خودمان، باید سھ چیز را حل کنیم. نخست، دنیای باستان عھد عتیق را درک کنیم؛ دوم، 
تاریخی بین خودمان و آن دنیای باستان را در نظر بگیریم؛ و سوم، باید آنچھ را کھ  تحوالتباید 

آموزیم، بھ دنیای خودمان وارد کنیم. نخست این را در نظر بگیرید کھ می تحوالتاز طریق این 
 توجھ بھ دنیای باستان عھد عتیق، چقدر اھمیت دارد. 

 
 دنیای باستان

یکی از وظایف اصلی ما این است کھ تا جای ممکن، عھد عتیق را در راستای دنیای 
اما حتی اگر سخت ھم در این مورد باستانی کھ نخست خطاب بھ آن نوشتھ شد، تفسیر کنیم. 

توانیم آن را بھ طور عالی انجام بدھیم. ما آنچنان عمیق تحت تاثیر دنیایی کھ بکوشیم، ھرگز نمی
ھایی نسبت بھ متون باستانی فرضکنیم قرار داریم کھ ھمیشھ با یک پیشزندگی میامروزه در آن 

متاسفانھ، این حقیقت اغلب بھ عنوان شویم و راه گریزی از آنھا نداریم. کالم خدا نزدیک می
شود کھ ما مردمان امروزی دربارة عھد آن چیزی در نظر گرفتھ می برداشتتوجیھی برای 

مقدس را تابع مقدس بسازد، کتاباما این کار، بھ جای اینکھ ما را مطیع کتابعتیق باور داریم. 
مان فرار کنیم، ھای امروزیداوریتوانیم بھ طور کامل از پیشکند. بنابراین، اگرچھ نمیما می
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ھمة دانشجویان وفادار باید متون عھد عتیق را با پشتکار مورد مطالعھ قرار بدھند تا معنای 
 را در حد امکان درک کنند. اصلی آنھا 

بھ زبان ساده، معنای اصلی یک متن عھد عتیق، تاثیری است کھ خدا و نویسندگان 
در مفھومی بسیار مھم، ما  ن خود در نظر داشتند.یمخاطب نخستین یافتة آن متن برایالھام
ما شنوندة ؛ کنندیافتة او بھ طور مستقیم با ما صحبت میشنویم کھ خدا و نویسندگان الھامنمی

کنیم مھم است کھ چنین بنابراین، وقتی کھ عھد عتیق را مطالعھ میصحبت آنھا با دیگران ھستیم. 
ھای مخاطب اولیھ چھ بودند؟ آنھا چھ باوری داشتند؟ شرایط آنھا چطور سواالتی بپرسیم: اولویت

پاسخ بھ چنین ند؟ بود؟ خدا چگونھ آنھا را در روزگار خودشان بھ تسلیم در برابر خود فرا خوا
سواالتی ھمیشھ آسان نیست. اما تعقیب معنای اصلی، مسیر را برای تمام کاربردھای امروزی 

 کند. تعیین می
 تحوالت برخورد با پس از توجھ کافی بھ دنیای باستان عھد عتیق، باید با چالش

 ند.اای مواجھ شویم کھ بین روزگار عھد عتیق و زمانة کنونی ما رخ دادهتاریخی
 
 تاریخی تحوالت

بر خالف کتب مقدس برخی دیگر از مذاھب، تعالیم االھیاتی عھد عتیق در طی زمان 
کند کھ خدا حقایقی دربارة خودش، ھای بسیاری اشاره میاند. عھد عتیق بھ راهبسط پیدا کرده

ان ھای آغازین آشکار کرد. سپس با مکاشفات خدا در روزگار پدرزمانجھان، و مردم را در 
دھد. اما در اسرائیل، در زمان موسی، و طی زمان ورود اسرائیل بھ سرزمین موعود ادامھ می

شود. ما ھمچنین شاھد مکاشفات خدا در دورة پادشاھی اسرائیل، طی مصیبت آنجا متوقف نمی
ھایی کھ پس از بازگشت برخی اسرائیلیان از تبعید از سرزمین موعود، و نھایتا در ایام کشمکش

ید رخ داد نیز ھستیم. اینگونھ نبود کھ خدا یک بار چیزی بھ قوم خود آشکار کرد و سپس تبع
دیگر ھرگز چیزی دربارة آن موضوع یا مضمون نگفتھ باشد. بلکھ بر عکس، در درون خود 

 عھد عتیق، خدا بھ مکاشفاِت بیشتر و بیشتر ادامھ داد. 
دسی، ھمچنین در تعالیم عھد جدید نیز مقبسیار مھم در ایمان کتاب تحوالتفراتر از این، 

بیشتر در دوران عھد  تحوالتکند، اما عھد جدید اعتبار عھد عتیق را تصدیق میشوند. دیده می
سازد. بدین ترتیب، ھر بار کھ بخشی از عھد عتیق را در زندگی امروزی جدید را نیز آشکار می

تاریخی متعددی کھ بین  تحوالتبندیم، باید از معنای نخستین آن فراتر رفتھ و خود بھ کار می
 ریم.است را در نظر بگی دنیای عھد عتیق باستان و جھان امروزی ما رخ داده

مقدسی در طول اعصار، یکسان نماند؛ اما این بھ آن معنا نیست کھ خدا یک ایمان کتاب
مذھب را آغاز کرد، سپس آن را کنار گذاشت و مذھب دیگری را جایگزین آن ساخت. 

ایمان  تحولدھد. االھیدانان اغلب، مقدس یک مذھب یا ایمان در حال رشد را نشان میکتاب
یعنی خیلی شبیھ بھ رشد یک درخت، از یک دانھ بھ بلوغ  –کنند توصیف می مقدسی را پویاکتاب

کنید، یک دانھ بسیار متفاوت از درخت بالغ وقتی دربارة این موضوع فکر میرسد. کامل می
اما ھمیشھ ھایی وجود دارد. در ھر مرحلھ از رشد، تفاوت رسد.برآمده از آن دانھ بھ نظر می
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ھای پیشین ھای پسین عھد عتیق با بخشبھ ھمین ترتیب، بخشماند. اقی میبھمان ارگانیسم و گیاه 
ھا، بازتاب رشد پویا ھستند. اما این تفاوت آن تفاوت دارند. و عھد جدید با عھد عتیق تفاوت دارد.

ھا پیش کاشتھ شد، در طول عھد عتیق بھ رشد خود ادامھ ای رشد کرده کھ مدتایمان ما از دانھ
 ھد جدید بھ بلوغ رسید. داد، و در ع

 
مقدس این را نشان کتابکند، یک پیشرفتی وجود دارد. در اینکھ خدا چطور خودش را آشکار می

ھا ھا و مضامین و اندیشھنامیم و آنجا آموزهمی» رشد پویا«دھد، این چیزی کھ ما آن را می
مقدس ؛ و حتی کتابرسندخودشان می کنند و بھ شکل کاملدربارة خدا از یک بذر رشد می

کند. و بنابراین، بلھ، یک شکلی از پیشرفت درون دربارة پیام جلو روندة خودش صحبت می
توانیم بگوییم این یک حرکتی از آغاز مکاشفة خدا تا میمقدس و درون تورات وجود دارد. کتاب

تصورش  ) از شکوفھ دادن یک گلtime lapseگشتی (شکوفایی کامل است؛ مثل یک تصویر گاه
 کنید.

 
 کشیش مایکل گلودو -

 
ھای کاربرد امروزی، نباید فقط توانیم ببینیم، ما برای رویارویی با چالشھمانطور کھ می

اند. ما باید ای توجھ کنیم کھ درون آن رخ دادهبھ دنیای باستانی عھد عتیق و تحوالت تاریخی
ق را با در نظر داشتن دنیای ما الھام کامال بھ این حقیقت متعھد باشیم کھ خدا عھد عتیھمچنین 

 کرد تا بھ نگارش در بیاید.
 
 دنیای ما

برای تنبیھ ما «کند، عھد عتیق عنوان می ۱۱: ۱۰ھمانطور کھ پولس در اول قرنتیان 
مان بھ عنوان پیروان مسیح در این ھایاین حقیقت مستلزم آن است کھ مسئولیت» مکتوب گردید.

 یم. دنیای مدرن را تشخیص بدھ
خواھیم کھ امروزه عھد عتیق را بھ شکل موثری بھ کار ببندیم، باید ھمیشھ چنین اگر می

معنای اولیة یک متن از عھد عتیق چطور در دنیای ما کاربرد پیدا سواالتی از خودمان بپرسیم: 
دھد؟ میھایی کھ در آنھا قرار داریم را مخاطب قرار کند؟ چگونھ افرادی مانند ما و موقعیتمی

کارگیری امروزی عھد عتیق، نقاط ضعف و قوت ما چھ ھستند؟ اینگونھ سواالت در روند بھ
 اساسی ھستند.

موضوع دوم برویم، کھ ارتباط کارگیری، باید بھ سراغ ھای بھبا در نظر داشتن چالش
ی دھند معنانزدیکی ھم با این موضوع دارد. چھ ارتباطاتی وجود دارد کھ بھ ما امکان می

 باستانی و اولیة یک متن عھد عتیق را در دنیای معاصر خود بھ کار ببریم؟
 

 ارتباطات
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از بسیاری جھات، کاربرد امروزی عھد عتیق مانند این است کھ یک مصنوع دست بشر 
از دنیای باستان را بر داریم، آن را در طول ھزاران سال حمل کنیم، و سپس بخواھیم مناسبت آن 

و دشواری  مان را بشکافیم. وقتی بھ این موضوع فکر کنید، سفر طوالنییبرای دنیای امروز
توانیم موفق شود کھ فکر کنیم چنین چیزی ممکن است؟ چطور میاست! چھ چیزی باعث می

ای بتواند بر یک فرد امروزی تاثیر بگذارد، باید مقداری برای اینکھ ھر کتاب باستانیبشویم؟ 
اگر ھیچ ارتباطی وجود نداشت، اصال و خواننده وجود داشتھ باشد.  ارتباط بین محتوای آن کتاب

و ھمین مورد در مواجھة ما با عھد عتیق گذاشتیم. فھمیدیم و بھ سادگی آن را کنار میآن را نمی
کند. ما باید ھمیشھ نسبت بھ ارتباطات یا اشتراکاتی کھ فاصلة بین زمان عھد عتیق و ھم صدق می

 گیرد، ھوشیار باشیم.می روزگار ما را در بر
ھای زیادی برای فھرست کردن این ارتباطات وجود دارد، اما تاکید بر سھ ویژگی راه

کنندگان ، آن نخستین دریافتمشترک، مفید است. ما ھمان خدایی را داریم کھ اسرائیلیان باستان
د؛ و ما ھمان نوع از کنیم کھ آنھا زندگی کردناین متون مقدس داشتند؛ در ھمان دنیایی زندگی می

بیایید این رشتھ از ارتباطات را بشکافیم، و با این حقیقت شروع کنیم کھ خدای مردم ھستیم. 
 شویم. مسیحیان عھد جدید، ھمان خدایی است کھ در عھد عتیق با او روبرو می

 
 ھمان خدا

ا بھ امھمانطور کھ دیدیم، شکافی بزرگ بین دنیای ما و جھان عھد عتیق وجود دارد. 
اینکھ ما کیستیم، جھانی  –ای وجود دارند کھ ثابت مانده است شکلی بسیار واقعی، حقایق اساسی

مسیحیان وفادار امروز ھمان خدایی کنیم. کنیم، و خدایی کھ بھ او خدمت میکھ در آن زندگی می
حقیقت، این کنند کھ اسرائیلیان باستان در عھد عتیق خدمت کردند. پرستند و خدمت میرا می

کند و دھد کھ او تغییر نمیکند، چون کالم خدا تعلیم میارتباطات بسیار مھمی را فراھم می
حال باید در اینجا مراقب او امروز ھمان خدایی است کھ در دوران باستان بود. تغییرناپذیر است. 

 جدا شده است. سکون نیست. این بدان معنا نیست کھ او از تاریخ تغییرناپذیری بھ معنای باشیم. 
اند کھ سھ راه اصلی وجود دارد االھیدانان مسیحی سنتی، بھ درستی تعلیم دادهتدبیر ازلی. 

کھ در آن، خدا ھمان خدای تغییرناپذیر است. او در تدبیر ازلی، در صفات االھی، و در 
کھ چطور ھا و این نگاه کنیم کند. بیایید بھ ھر یک از این راهھای عھدی خود تغییر نمیوعده

کند خدا در حال حاضر ھمان است کھ در روزگار عھد عتیق بود. نخست، تدبیر ازلی تضمین می
 تغییرناپذیر است.  –یعنی نقشة او برای جھان  –خدا 

 
پرسند کھ آیا این چیزی است کھ خدا واقعا در ھر وقت در دنیا اتفاقی میفتد، مردم از خودشان می

پرسیم شود، ما میذھن داشتھ یا نھ؟ و بخصوص وقتی کھ اتفاقات بدی میفتند و اوضاع خراب می
 مقدسیِ کنم درک کامل آموزة کتابو فکر میکھ خدا در این اتفاقات کجاست و ھدف او چیست؟ 

حاکمیت خدا، برای ما مفید است، چون واضح است کھ ھیچ اتفاقی خارج از اراده و ھدف غایی 
 ۱باب توانیم بھ آنھا اشاره کنیم. ھای زیادی در کالم خدا ھستند کھ میقسمتدھد. خدا رخ نمی
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اش گوید خدا ھمھ چیز را بر اساس ھدف ارادهھاست، کھ میافسسیان قطعا یکی از آن قسمت
دھد. و بنابراین، ھرآنچھ کھ تا بھ حال در تاریخ اتفاق افتاده، در نھایت بخشی از اھداف م میانجا

 –کھ برای ما با ذھن محدودمان یک راز بزرگ است  –خدا است... و خدا یک ھدفی دارد 
 ھدفی دارد کھ در طول تاریخ بشر در حال انجام آن است.

 دکتر فیلیپ رایکن -
 

 گوید:می ۱۰: ۴۶نبی در اشعیا ھمانطور کھ اشعیای 
 
من  ةکھ اراد گویمیو م کنمیم یانب یمآخر را از ابتدا و آنچھ را کھ واقع نشده از قدگوید] [خدا می

 ). ۱۰: ۴۶(اشعیا  جا خواھم آوردھ را ب یشمسرت خو یبرقرار خواھد ماند و تمام
 

ھر آنچھ خدا انجام داده و  دھد کھمقدس تعلیم میبینیم، کتابھمانطور کھ در این متن می
دھد، بخشی از یک طرح بدون تغییر و جامع است کھ قبل از کار خلقت او ھر چھ کھ انجام می

 معین شد. 
ھا، ما ھدف و جھت این طرح ازلی را با جزئیات بررسی خواھیم کرد؛ بھ در این درس

کند اما اکنون کفایت می .آسمان است مانندویژه، نقشة خدا برای برقراری پادشاھی خود بر زمین 
آموزد کھ اھداف عھد عتیق او ھمسو با کھ بگوییم تغییرناپذیری طرح ازلی خدا بھ ما می

ھای عھد جدیدش ھستند. فارغ از ھر تفاوتی کھ ببینیم، این دو عھد نمایانگر دو طرح ھدف
، عھد عتیق و متفاوت نیستند و ھیچ کدام آنھا جایگزین یا متضاد دیگری نیست. بلکھ بر عکس

عھد جدید اَشکال یا مراحل یک طرح واحد ھستند کھ تاریخ را بھ سوی ھدفی تغییرناپذیر سوق 
 یعنی ھدف تبدیل زمین بھ پادشاھی خدا.  –داده و خواھند داد 

ھمان  –یعنی کیفیات ذاتی خود  –در وھلة دوم، خدا در صفات االھی خود صفات خدا. 
 خدا است. 

ھای مختلفی از شخصیت خود شود، جنبھدر حقیقت، خدا در حین اینکھ درگیر تاریخ می
دھد. برای نمونھ، گاھی رحمت خود و گاھی نیز خشم خود را ھای مختلف نشان میرا در زمان

گیرد. اما دھد و گاھی نیز جلوی خود را میدھد. گاھی قدرت عظیم خود را نشان مینشان می
چطور  ۱۲-۱۰: ۱گوش کنید کھ نویسندة عبرانیان در کند. رگز تغییر نمیماھیت ازلی او ھ

 کند:دربارة ماھیت ازلی مسیح صحبت می
 

لکن تو  ی،تو است. آنھا فان یھاو افالک مصنوع دست یرا بنا کرد ینخداوند، در ابتدا زم یتو ا
 ییرو تغ یچیدپ یواھمندرس خواھد شد، و مثل ردا آنھا را خ ةآنھا چون جام یعو جم یھست یباق

 ). ۱۲-۱۰: ۱(عبرانیان  تو تمام نخواھد شد یھاو سال ی. لکن تو ھمان ھستیافتخواھند 
 

 خوانیم:چنین می ۱۷: ۱و در یعقوب 
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 یچاز پدر نورھا کھ نزد او ھ شودیو ھر بخشش کامل از باال است و نازل م یکون یھر بخشندگ

 ).۱۷: ۱(یعقوب  یستگردش ن یھو سا یلتبد
 

 کند.گوید، خدای ما تغییر نمیھمانطور کھ یعقوب در اینجا می
کنند کھ گویی خدا در نیت اغلب طوری صحبت میمتاسفانھ، بسیاری از مسیحیان خوش

یک مجموعھ از صفات را داشتھ و حاال در عھد جدید، مجموعھ صفات کامال متفاوتی  عھد عتیق 
بعد از بھ یاد دارم شش سالھ بودم کھ نظر معلمم دربارة جنگ یوشع در اریحا را شنیدم. دارد. 

ھا، خدا در عھد عتیق خیلی بچھ«اینکھ داستان را تعریف کرد، بھ ھمة ما نگاھی انداخت و گفت: 
ھا را ھم بکشد. اما حاال عوض شده. در عھد جدید خواست بچھھا حتی میبدجنس بود. آن موقع

و » کنید؟ا دوست دارد. خوشحال نیستید کھ بھ جای عھد عتیق، در عھد جدید زندگی میھمھ ر
 خواستیم مانند کودکان اریحا کشتھ شویم. ھیچکدام از ما نمیالبتھ، ھمة ما خیلی خوشحال بودیم. 

 ھم حال، معلم من بھ ھمان اندازه کھ نیت بدی نداشت، دچار یک سوءتفاھم بسیار جدی
ه است. بلکھ بر عکس، او خدای داوری بین عھد عتیق و عھد جدید، تغییر نکرد صفات خدابود. 

و ھمچنین در عھد عتیق و عھد جدید، خدای محبت است. در عھد عتیق و عھد جدید است. 
 اند و تا ابد ھم تغییر نخواھند کرد. صفات خدا ازلی و ابدی ھستند. آنھا از ازل تغییر نکرده

ھای تاریخی کند کھ باید در تمام دورهارتباطاتی را آشکار می تغییرناپذیری صفات خدا،
توانیم مطمئن بنابراین میاند. ای ھم تغییر نکردهصفات خدا حتی ذرهانتظار آن را داشتھ باشیم. 
ھای او در زمان عھد عتیق، عھد جدید، و زمانة ما بھ طور مداوم باشیم کھ اعمال و مکاشفھ

او ھمیشھ ھمان خدایی بوده و ھست و خواھد بود کھ ما کنند. میماھیت ازلی او را منعکس 
 پرستیم. امروز می

ھای عھدی خود ھمان خدا است. در وھلة سوم، خدا ھمیشھ در وعدهھای عھدی. وعده
 خداوند ھر آنچھ را کھ در عھد با قوم خود قسم خورده است، بدون شکست انجام خواھد داد. 

مقدس، خداوند تھدیدھایی انجام اشیم. بسیاری اوقات در کتابحال باید در اینجا مراقب ب
ھا، بخشد. اما این تھدیدھا و عرضھگوید کھ آنھا را تحقق نمیدھد و چیزھایی بھ قوم خود میمی

ھای عھدی آن چیزھایی ھستند کھ خدا سوگند یاد کرده انجام دھد، و ھای عھدی نیستند. وعدهوعده
 خوانیم:می ۱۷: ۶ناپذیرند. ھمانطور کھ در عبرانیان ھای عھدی شکستاین پیمان
 

شمار ظاھر سازد، قسم یب یدخود را بھ وارثان وعده بھ تاک ةاراد ییرچون خدا خواست کھ عدم تغ
 ). ۱۷: ۶(عبرانیان  آورد یاندر م

 
بھ ھمین دلیل است کھ عھدھای خدا نقش بسیار مھمی در این مجموعھ دروس حاضر 

ھای عھد جدید با ھم مرتبط ھستند، زیرا خدا اھداف دارند. تعالیم سراسر عھد عتیق و آموزه



: چرا باید عھد عتیق را مطالعھ کنیم؟۱درس    پادشاھی، عھدھا، و کانن عھد عتیق  
 

 

-28- 

دمات مسیحی ھزارۀ سوم مراجعھ کنید:و راھنمای مطالعھ بھ بخش فارسی خ جھت دریافت سایر دروس  
farsi.thirdmill.org 

 

ھر عھد بر پایۀ عھد پیشین سازد. پادشاھی خود را از طریق مجموعھ عھدھایی بزرگ محقق می
 دھد. سط میاستوار است و آن را ب

ھا را تعیین نخست، خدا عھدی در زمان آدم بست کھ اھداف پادشاھی او و نقش انسان
کرد. در روزگار نوح، خداوند عھد دیگری بر پایة این عھد استوار ساخت و ثبات طبیعت را 
تضمین کرد. در ایام ابراھیم، خدا وعده داد کھ اسرائیل فزونی خواھد گرفت و برکات او را در 

اسر جھان منتشر خواھد کرد. در عھد با موسی، شریعت خود را پیش روی اسباط اسرائیل سر
در زمان داوود، پادشاھی اسرائیل را تاسیس، و تاکید کرد کھ نسل داوود بر تخت خواھد گذاشت. 

و سرانجام، خدا عھدی جدید در مسیح برقرار نشست و سلطنت آنھا تا ھمیشھ ادامھ خواھد یافت. 
البتھ خدا سازد. گذارد و اھداف پادشاھی او را محقق میصورات گذشتھ را پشت سر میکرد کھ ق

بھ صالحدید حکمت غیر قابل درک خود، در ھر یک از این عھدھا بر اصول پادشاھی متفاوتی 
ھایی کھ در ھر یک از این عھدھا بخشید محقق خواھند شد، چون اما تمام وعدهتاکید کرد. 

 غییرناپذیرند. ھای عھدی او توعده
ھای خود را فراموش کرده یا رسد خدا وعدهھمة ما باید اعتراف کنیم کھ گاھی بھ نظر می

 –کنیم مقدس را بھ درستی درک میاما واقعیت این است کھ وقتی کتابآنھا را کنار گذاشتھ است. 
ھای عھدی یا شویم کھ ھمة وعدهمتوجھ می –آوریم کھ خدا تغییر نکرده است یعنی بھ یاد می

ھای خود را از طریقی تحقق ببخشد کھ ممکن است خدا وعدهمحقق خواھند شد. اند و یا محقق شده
آورد. و چون خدا امروزه ھمان ھیچکس ھرگز انتظار ندارد، اما بھ ھر روی آنھا را بھ جا می

باستانی عھد  ھای عھدی او ما را بھ تعالیمخدای تغییرناپذیری است کھ در عھد عتیق بود، وعده
 کنند. عتیق مرتبط می

دیدیم کھ عھد عتیق و ایمان امروز ما از طریق این حقیقت کھ ھمان خدای تغییرناپذیر را 
داریم، مرتبط ھستند. اکنون باید بھ سراغ دومین نوع از ارتباط بین ایمان عھد عتیق و ایمان 

 کنیم. ندگی مییعنی این حقیقت کھ ما در ھمان دنیا ز –مسیحی امروز برویم 
 
 ھمان دنیا

ھای بین زمان خودمان تر دقت کردیم، برای ما آسان است کھ بر تفاوتھمانطور کھ پیش
اما با وجود اینکھ از زمان اسرائیل باستان چیزھای زیادی تغییر و عھد عتیق تمرکز کنیم. 

اجازه بدھیم کھ فکر کنیم ھرگز نباید بھ خودمان کنیم. اند، ما ھنوز در ھمان دنیا زندگی میکرده
دنیای عھد ، جھانی از اساس متفاوت با جھان ما، نوشتھ شده است. عھد عتیق برای جھان دیگری

کنیم. ما با ایمانداران عھد عتیق، میعتیق ھمین دنیایی است کھ من و شما امروزه در آن زندگی 
 ای از شرایط مشترک داریم. تاریخ و مجموعھ

این حقیقت کھ ایمانداران عھد عتیق در ھمان دنیایی زندگی کردند ھای تاریخی. زمینھپس
کم دو نوع ارتباط بین ایمان عھد جدیدی ما و ایمان عھد عتیق برقرار کنیم، دستکھ ما نیز می

کند کھ بسیاری از تجربیات کنونی ای ارائھ میھای تاریخیزمینھنخست، عھد عتیق پسکند. می
کنندة کند کھ منعکسرا توصیف می مشابھھایی عھد عتیق موقعیتو دوم، دھد. توضیح میرا  ما
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گوییم عھد بیایید بھ بررسی این نکتھ بپردازیم کھ وقتی میبسیاری از تجربیات فعلی ما ھستند. 
 کند، منظورمان چیست. را فراھم می ایمان ما از تجربیاتھای تاریخی زمینھعتیق پس

ھای عھد عتیق این است کھ ترین ویژگیترین و البتھ قابل توجھواضحیکی از 
وقایع عھد کند. ای برای رویدادھا و تعالیم در عھد جدید و دنیای امروز ما فراھم میزمینھپس

این وقایع در یک تاریخ حقیقی رخ آنھا ساختگی نبودند. اتفاق نیفتادند.  فضای تھیعتیق در یک 
 آنھا آثاری در دنیا برجا گذاشتند کھ تا ھمیشھ ماندگار خواھند بود.دادند و بسیاری از 

ای ماندگار برای زمینھبھ طور مثال، ده فرمان کھ در کوه سینا بھ اسرائیل داده شد، پس
توانیم تاثیر ده فرمان را در بناھای یادبود و تعالیم و حتی میتعلیم اخالقی عھد جدید ایجاد کرد. 

بھ طریق مشابھ، انتخاب داوود توسط خدا بھ عنوان رأس امروز ببینیم.  جھانِ اخالقی در سراسر 
دودمان عیسی بھ عنوان پسر کبیر یک خاندان دائمی برای قوم خود، توضیحی تاریخی برای 

ھمچنان پادشاه ھمھ، و تنھا کسی کھ و البتھ، عیسی بھ عنوان پسر داوود کند. داوود فراھم می
شمار دیگری، ھای بیعھد عتیق از این طرق و روش ماند.ھد، باقی میتواند ما را نجات دمی

 کند.ھای تاریخی روزگار ما را فراھم میزمینھ
دانیم کھ در دنیایی مشابھ با ایمانداران عھد عتیق در وھلة دوم، می. مشابھھای موقعیت

ھای سیم، بلکھ موقعیتشناتاریخی تجربیات خود را میھای کنیم، زیرا نھ تنھا پیشینھزندگی می
 کنیم. زیادی نیز بین عھد عتیق و روزگار ما مشاھده می مشابھ

کنیم کھ خدا آفرید اما در گناه ما نیز مانند ایمانداران عھد عتیق در دنیایی زندگی می
شدند، و سقوط کرد. افراد وفادار در عھد عتیق با مخالفت دیگران و نیروھای شیطانی روبرو می

در عھد عتیق، قوم برای پیروزی بھ کمک خدا روزه با مخالفتی مشابھ روبرو ھستیم. ما نیز ام
ھنگامی کھ چنین تشابھاتی بسیار گسترده ھستند. ما نیز بھ کمک او وابستھ ھستیم. متکی بودند. 
کنیم کھ بسیار شبیھ توانیم ببینیم در شرایطی زندگی میھای سطحی را نگاه کنیم، میفرای تفاوت

 نویسندگان عھد عتیق و مخاطبان آنھا است. شرایط
مقدس، چگونگی اشارة آن بھ تشابھات بین ھای کتابترین ویژگیکننده یکی از متقاعد

ردیف انبیا، خروج اسرائیل از مصر را ھم ای از رویدادھای پیشین و وقایع پسین است.مجموعھ
اناجیل، زندگی عیسی را با خروج اسرائیل از مصر ھمسو بازگشت اسرائیل از تبعید قرار دادند. 

ھای بین راھپیمایی اسرائیل بھ سوی سرزمین وعده و زندگی ساختند. پولس رسول بھ شباھت
عیسی روند. ھا و زمین جدید میمسیحیانی اشاره کرد کھ کھ در پیروی از مسیح بھ سوی آسمان

ر بیابان و بھ صلیب کشیده شدن خودش اشاره ھای بین بلند کردن مار توسط موسی دبھ شباھت
شناسی گونھ«االھیدانان اغلب این تشابھات را تواند ھمینطور ادامھ پیدا کند. این فھرست میکرد. 
ھای مقدسی بر پایة این حقیقت است کھ موقعیتھای کتابشناسیگونھخوانند. می »مقدسیکتاب

عمدة این تشابھات از آن جھت است کھ ما ھنوز  ھای پیشین ھستند. و بخشپسین مشابھ موقعیت
 کنیم کھ قوم خدا در عھد عتیق نیز زندگی کردند.در ھمان دنیایی زندگی می

عالوه بر ھمان خدا و ھمان دنیا، ممکن است ارتباطاتی بین عھد عتیق و روزگار 
 از مردم سر و کار داریم. خودمان پیدا کنیم چون با ھمان نوع 
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 ھمان مردم
اما ھای امروزی وجود دارد. ھای زیادی بین مردمان باستانی عھد عتیق و انسانوتتفا

از طریق استمرارھای مھمی کھ ما کھ ھمة ما یک نوع مردم ھستیم. دھد مقدس تعلیم میکتاب
سازند بھ یکدیگر مان ھستند و متحدمان میھایحتی فرای زمان و فرھنگ، زیربنای تفاوت

 مرتبط ھستیم. 
ھمة افراد کم از سھ طریق، ما از ھمان نوع مردم عھد عتیق ھستیم. دستخدا. صورت 

ھا در عھد با خدا ھستند. نخست، بشر، صورت خدا ھستند؛ ھمة ما گناھکار ھستیم؛ و ھمة انسان
صورت خدا ھستند. این کنند، ھمة افراد بشر فارغ از اینکھ در چھ زمان و مکانی زندگی می

 خوانیم:چنین می ۲۷: ۱سراسر عھد عتیق و جدید است. در پیدایش تعلیمی روشن در 
 

 یدرا نر و ماده آفر یشان. ایدصورت خدا آفرھ . او را بیدصورت خود آفرھ پس خدا آدم را ب
 ). ۲۷: ۱(پیدایش 
 

ھا آموزیم کھ حتی پس از آنکھ گناه انسانیت را فاسد کرد، انسانمی ۶: ۹در پیدایش 
 خوانیم:ستند. در آنجا میھمچنان صورت خدا ھ

 
خدا انسان را بھ صورت  یراشود، ز یختھبھ دست انسان ر یخون و یزد،ھر کھ خون انسان ر

 ).۶: ۹(پیدایش  خود ساخت
 

ھا صورت یا شبیھ خدا کند کھ ھمة انسانو عالوه بر این، عھد جدید نیز تصدیق می
 گوید:می ۹: ۳ھستند. یعقوب 

 
 یدهو بھ ھمان مردمان را کھ بھ صورت خدا آفر خوانیمیمتبارک م [زبان] خدا و پدر را بھ

 ).۹: ۳(یعقوب  گوییمیاند، لعن مشده
 

 گوید:می ۷: ۱۱و ھمانطور کھ پولس در اول قرنتیان 
 

 ).۷: ۱۱مرد... صورت و جالل خداست (اول قرنتیان 
 
 

بینیم این چیزی است کھ ما در آن با... می در اینکھ خدا مرد و زن را بھ صورت خودش آفرید،
ھا بودند، مشترک آدم و حوا کھ اولین انسان البتھ اند، وھمة کسانی کھ در عھد عتیق وجود داشتھ
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و این اشتراک از بین نرفتھ، و یک امر اساسی است... شباھتی کھ با تمام مقدسین پیش از  ھستیم.
 اند در آن شریک ھستیم.تھخودمان و افرادی کھ قبل از ما وجود داش

 کشیش تیموتی مانتفورت -
 
مان از اھداف پادشاھی خدا در طول خدا در درک صورتدرک نقش خودمان بھ عنوان  
تر صحبت خواھیم دربارة معنای صورت خدا بودن در درس بعد مفصلاست.  بسیار مھمتاریخ، 

در کند. ھا را توصیف میانسانکرد. اما در اینجا کافی است کھ بگوییم چند ویژگی مشترک، 
ھا منطقی ھستند، گذشتھ، کلیسا توجھ خود را بھ ویژه بر این حقیقت متمرکز کرده بود کھ انسان

 ھای زبانی خاصی داریم، و موجوداتی اخالقی و مذھبی ھستیم.توانایی
دا ھا تصویر خکنند کھ تمام انساناین حقیقت کھ ھم عھد عتیق و ھم عھد جدید تایید می

ھای ھای بین مردم زمان عھد عتیق و انساندربارة تفاوتدھد کھ ھستند، بھ ما ھشدار می
تر ما با نگاھی عمیقامروزی، بزرگنمایی نکنیم. البتھ ھمة ما بھ اشکال متعددی تفاوت داریم، اما 

نیستیم، اما  اگرچھ دقیقا مانند آنھاکامال متفاوت از مردم باستان نیستیم. کنیم کھ امروز زندگی می
ھای منطقی، زبانی، و اخالقی کھ مشخصة زندگی آنھا بود، توان فرض کرد کھ ویژگیمی

کردند. آنھا ھم زبان را بھ شباھت ما درک آنھا ھم مثل ما فکر میند. مشخصة زندگی ما نیز ھست
ین دالیل، و بھ ھمکردند. کردند. آنھا ھم مثل ما مسائل اخالقی و ایمانی دست و پنجھ نرم میمی
توانیم مطمئن باشیم کھ قادریم عھد عتیق را در زندگی خود بھ کار ببریم. مردمانی کھ نخست می

 آن را نوشتند و دریافت کردند، درست مثل ما، صورت خدا بودند. 
نیز ما ھمچنان از ھمان نوع مردم عھد عتیق ھستیم زیرا ھمة  در وھلة دوم گناھکار.

 را در نظر بگیرید کھ پولس در توصیف وضعیت ۱۲: ۳کلمات رومیان ھا گناھکار ھستند. انسان
 گناھکاری مردم از مزامیر استفاده کرد. او نوشت:

 
 ). ۱۲: ۳(رومیان  یھم ن یکی یستن یکوکاری. ناندیدهباطل گرد یعاھمھ گمراه و جم

 
ید و این فقط یک تعلیم عھد جداند. پولس رسول روشن ساخت کھ ھمة مردم گناه کرده

 ، سلیمان اساسا ھمین مطلب را در تقدیم ھیکل بیان کرد و گفت:۴۶: ۸نیست. در اول پادشاھان 
 

 ). ۴۶: ۸(اول پادشاھان  کھ گناه نکند یستن یانسان
 

معنایش و شناسیم. می» تباھی مطلق«، این تعلیم وجود دارد کھ آن را بھ عنوان منتظمدر االھیات 
ھمھ بھ گناه آلوده شده ، در فکر، احساسات و رفتارش، خوددر کلیت وجود  انسان این است کھ

دھد، آن را بر خالف فرامین است و بنابراین این فرض اساسی وجود دارد کھ ھر آنچھ انجام می
آلود وجود و بدین ترتیب، بلھ، چیزی بھ عنوان ذات گناهدھد. و معیارھای مقدس خدا انجام می

 دارد.
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 اُرتِزا دکتر لوئیس -
 
ھای گناھکار و سقوط کردة خدا ھستیم، درک اینکھ چرا از آنجا کھ ما صورت 

قسمت با ما در این مان دشوار نیست. نویسندگان عھد عتیق تا این حد بر گناه تمرکز کردند، برای
درست مثل مخاطبان اصلی عھد  –دانیم کھ گناھکار ھستیم شویم چون میعھد عتیق مرتبط می

شویم کھ چرا عھد ھمچنین متوجھ میاند. ھمة افرادی کھ از آن زمان تاکنون زندگی کردهعتیق و 
از ھمان زمانی کھ بشریت در گناه سقوط کرد، ھمة کند. عتیق بر نجات گناھکاران تمرکز می

 کند. اند. این حقیقت نیز ما را بھ دنیای باستان عھد عتیق مرتبط میمردم نیازمند نجات بوده
در وھلة سوم، ما از ھمان نوع مردم ھستیم چون در طی دوران عھد عتیق، بین آن عھد. 

 اند. وابستھخدا  بھعھد  از طریقمردم زمان و اکنون، و حتی امروز، ھمة 
عھد عتیق و جدید بھ طور مداوم از ھمة مردم بھ عنوان وابستگان بھ خدا از طریق عھد 

س بعدی خواھیم دید، عھدھای خدا با آدم و نوح، ھمانطور کھ در یکی از دروکنند. صحبت می
این عھدھا ھمة بشر را اند چون با ھمة نسل بشر منعقد شدند. خوانده شده» عمومی«عھدھای 

بقیة عھد عتیق عمدتا بر آورد. شان در میتحت التزام خدا بھ عنوان پادشاه مھربان و نیکخواه
» عھدھای ملی«ائیل منعقد ساخت و اغلب ای متمرکز است کھ خدا با قوم اسرعھدھای ویژه

قوم اسرائیل از طریق عھدھای خدا با ابراھیم، موسی، داوود، و سپس با عھد شوند. خوانده می
جدیدی کھ ظھور آن توسط انبیا پیشگویی شده بود، بھ او وابستھ بودند. و ھمة ما امروزه ھم در 

و کلیسا ا آدم و نوح بھ او وابستھ است. ھر انسانی از طریق عھدھای خدا ب ھمان وضعیت ھستیم.
نیز امروزه از طریق عھد ویژة او با ملت اسرائیل در عھد عتیق، و عھد جدید در مسیح، بھ خدا 

روی کوه سینا از رابطة ویژة خودش با  ۶: ۱۹بھ یاد دارید کھ خدا در خروج وابستھ است. 
 کند:اسرائیل اینطور صحبت می

 
 ). ۶: ۱۹(خروج  بود یدھ و امِت مقدس خواھمن مملکت کَھن یشما برا

 
کند، اما آن را در مورد کلیسای این متن را نقل می ۹: ۲پطرس رسول در اول پطرس 

 گوید:عھد جدید بھ کار برد. ھمانطور کھ او می
 

(اول  یدکھ ملک خاص خدا باشد ھست یو کھانت ملوکانھ و امت مقدس و قوم یدهبرگز ةیلشما قب
 ). ۹: ۲پطرس 

 
گفت را در  –یعنی اسرائیل  –در اینجا پطرس آنچھ کھ خدا بھ قوم ویژة عھدی خود 

مورد کلیسا بھ کار برد. او چنین کرد چون پیروان مسیح اکنون از طریق عھد جدید در مسیح بھ 
 این نوعی از ارتباط پایدار است کھ در تمام طول تاریخ جریان دارد. اند. خدا پیوستھ
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کارگیری عھد عتیق بر آنھا غلبھ کنیم و ارتباطات ایی را کھ باید در بھھاکنون کھ چالش
مان را بھ تحوالتی معطوف کنیم کھ اگر بخواھیم باید توجھخود با عھد عتیق را بررسی کردیم، 

 آنھا را بپذیریم.  عھد عتیق را در روزگار خود بھ کار ببریم، باید
 

 تحوالت
تحوالت  تحتعھد عتیق در زندگی امروز ما باید کاربرد تر دیدیم، ھمانطور کھ پیش

ھم در عھد عتیق و ھم در عھد  –مقدسی کھ در ایمان کتاب در نظر گرفتھ شودتاریخی بسیاری 
عھد عتیق، عھد جدید، و ایمان مسیحی امروز ما یک مذھب، و یک ایمان رخ داده است.  –جدید 

 اند. ھستند؛ با این حال ھمیشھ باید اذعان کنیم تحوالت مختلفی روی داده
اما ما بر سھ نوع عمدة آنھا تاکید ھای زیادی برای توصیف این تحوالت وجود دارد، راه

خدا خود و در وھلة اول، والت شخصی. ، تحوالت فرھنگی، و تحاَدواریکنیم: تحوالت می
 اش را در ادوار یا اعصار بر مردم مکشوف ساخت.اراده

 
 
 

 تحوالت ادواری
مقدس، شرحی طوالنی از روشی است کھ خدا در حین پیشروی تاریخ بھ کتاب تاریخ

ھای راهشدة االھی آن در مسیح، خود را بھ تدریج بر قومش مکشوف ساخت. سمت پایان تعیین
ھا یا ھای مفید، تقسیم آن بھ دورهزیادی برای بررسی این تاریخ وجود دارد، اما یکی از راه

شوند. در ھر یک از این عھدھای خدا با قومش مربوط میای است کھ بھ حوادث تاریخی عمده
م آشکار ھای عھدی، خدا خودش را بیشتر آشکار کرد. بھ بیان ساده، خدا بیشتر از آنچھ بھ آددوره

و بیشتر از آنچھ بر نوح مکشوف کرد، برای ابراھیم آشکار ساخت بر نوح مکشوف کرد. 
و خدا بھ داوود مکاشفات بیشتری از ساخت. موسی مکاشفات بیشتری از ابراھیم دریافت کرد. 

آشکار موسی بخشید. و در دورة عھد جدید، خدا بیش از ھر دورة دیگری در گذشتھ خود را 
 کرد.

 ، بر این نکتھ تاکید کرد:۲-۱: ۱ة عبرانیان ھنگام نگارش عبرانیان نویسند
 

بھ پدران ما تکلم  یاوساطت انبھ مختلف ب ھاییقخدا کھ در زمان سلف بھ اقسام متعدد و طر 
 ). ۲-۱: ۱(عبرانیان  وساطت پسر خود متکلم شدھ آخر بھ ما ب یاما یننمود، در ا
 

ھای مختلف مقدسی را از راهمقدس، تاریخ کتابکتاب مسیحیان نیز مانند خود نویسندگان
اند کھ اما بھ طور کلی، مسیحیان اذعان کرده اند.ھا یا حوادث تاریخی مختلف تقسیم کردهبھ دوره

این تقسیم تاریخی، امروزه رخ داد. بزرگترین تحول تاریخی در دوران بین عھد عتیق و جدید 
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و در طول ھزاران سال، مسیحیان این سوال را مطرح ت. برای کاربرد کالم خدا بسیار مھم اس
 » روند؟تعالیم عھد عتیق چگونھ در عصر عھد جدید بھ کار می«اند کھ، کرده

، اما مسیحیان وفادار بھ درستی باور دارند کھ عھد عتیق در مورد ما کاربرد دارد
سوی این طیف کسانی  در یککارگیری پیام آن در عصر ما دارند. ھای متفاوتی برای بھراه

این مسیحیان بھ ویژه بر ھستند. مقدسی دیدگاھی مقطعی از تاریخ کتاب مروج کھ وجود دارند
بھ گمان آنھا، ما باید فقط آن دستھ از کنند. بین ادوار عھد عتیق و جدید تاکید می» ھایتفاوت«

ا در عھد جدید باز تایید تعالیم عھد عتیق را در مورد ایمانداران امروزی اِعمال کنیم کھ صریح
 در غیر این صورت، عھد عتیق کاربردی برای پیروان مسیح ندارد. اند. شده

دیدگاھی مسطح از ایمان در سوی دیگر طیف، چند موضع افراطی وجود دارد کھ 
کنند. ادوار عھد عتیق و جدید تاکید می» پیوستگی«این مسیحیان بر کنند. مقدسی ارائھ میکتاب

کرده یا آن را تغییر تا زمانی کھ عھد جدید صریحا یک تعلیم عھد عتیق را رد ندر این دیدگاه، 
 مسیحیان موظف ھستند کھ مانند مردمان پیش از مسیح، از آن پیروی کنند. نداده، 

 بنامیم، مقدسیایمان کتاب» دیدگاه تکوینی«توانیم در این درس، ما با تاکید بر آنچھ کھ می
در مورد  باید در این دیدگاه، ھمة عھد عتیقکنیم. اجتناب میھای افراطی این دیدگاه ھر دوی از

اما ھمچنین باید تصدیق کنیم کھ ھر بُعد از عھد عتیق بھ بھ کار گرفتھ شود. مسیحیان عھد جدید 
تمام تعالیم عھد عتیق باید در مورد دلیل آنچھ خدا در مسیح انجام داده، متحول شده است. 

 ان اِعمال شود؛ اما ھمیشھ در پرتو عھد جدید. مسیحی
 

و حتی امروز ھم حقیقتا بسیاری از مناظرات است.  موضوعرابطة بین عھد عتیق و عھد جدید، 
موضوع مباحثات زیادی است. و یک راھی کھ ما دوست داریم از آن طریق بھ بسط این چیزی 

اینکھ خدا ھمھ چیز را در ھمان ابتدا  – خوانیممی» روندهمکاشفة پیش«نزدیک بشویم کھ 
تاریخ تحول االھیات، تحول تعلیم عھد عتیق در رابطھ با عھد جدید، در واقع  –مکشوف نساخت 

تر در عھد جدید با تعلیم عیسی و رسوالن در مسئلة مکاشفة جزئی در ابتدا و بعد مکاشفة کامل
 نگارش واقعیت االھیات کلیسا است.

 استفن دکتر دانیل -
 

، پولس از رابطة بین عھد عتیق و ایمان عھد جدید اینگونھ صحبت ۲۴: ۳در غالطیان 
 کند:می

 
 ).۲۴: ۳(غالطیان  برساند یحما شد تا بھ مس یالال یعتشر

 
داگوگوس یپِ ترجمة واژة یونانی ») دایھ«(یا ھمچنین » الال«در این آیھ، واژة 

)paidagogos - παιδαγωγός ( شود کھ مسئول ھ مربی یا مراقبی اطالق میاست. این اصطالح ب
بنابراین ھمانطور کھ  آموزش، راھنمایی، و تنبیھ یک کودک در مسیر رسیدن بھ بلوغ است.
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ھایی بود کھ بھ یک کودک داده دستورالعمل د، تعالیم عھد عتیق مانندداپولس در اینجا نشان 
 شود. ھای عھد جدید مثل فرامینی است کھ بھ یک فرزند بزرگسال داده میشود، اما آموزهمی

بھ «دھند کھ، ھایی مانند اینھا میدانیم کھ والدین بھ فرزندان کوچک درسھمة ما می
شوند دیگر بھ آنھا ھشدار اما وقتی فرزندان بزرگ می» از آتش دور بمان.«، یا »خیابان نرو

با این حال، والدین از اند. ھرچھ باشد، آنھا بزرگ شدهاز خیابان یا آتش دور بمانند. دھیم کھ نمی
ما از فرزندان بالغ خود انتظار دارند کھ حکمت قوانین کودکی خود را بھ یاد داشتھ باشند. 

خیابان و آتش را بھ یاد داشتھ باشند و با دقت بھ آنھا نزدیک بزرگساالن انتظار داریم کھ خطر 
اما برای حماقت است کھ با یک بزرگسال مانند یک کودک خردسال رفتار کنیم.  شوند.

اند را ھای دوران کودکی خود آموختھبزرگساالن ھم بھ ھمان اندازه ابلھانھ است کھ آنچھ از درس
 فراموش کنند. 

این شوند. عتیق شبیھ قوانینی است کھ برای یک کودک مقرر میاز بسیاری جھات، عھد 
قوانین برای وضعیت روحانی قوم اسرائیل عھد عتیق در مسیر آنھا بھ سوی بلوغ طراحی شده 

کنند. بودند. عھد جدید، راھنمای آنانی است کھ در دورة پس از مکاشفة خدا در مسیح زندگی می
دید، از عھد عتیق بھ ھمان شکلی اطاعت کنیم کھ مردم در آن اگر ما، بھ عنوان ایمانداران عھد ج

شده در  اما اگر حکمت تعلیم دادهکنیم. دادند، اھمیت مسیح را انکار میدورة باستانی انجام می
ما باید بھ عنوان پیروان ایم. احترام خود مسیح بھ اقتدار عھد را انکار کردهعھد عتیق را نپذیریم، 

اما باید این کار را بھ عنوان کسانی انجام بدھیم کھ م اقتدار عھد عتیق باشیم؛ وفادار مسیح، تسلی
 کنیم. کمال اعصار زندگی میدر دورة 

خواھیم عھد عتیق را در زمانة خود بھ کار ببریم، باید عالوه بر تحوالت ادواری، اگر می
 تحوالت فرھنگی را نیز در نظر بگیریم. 

 
 تحوالت فرھنگی

ھای بین الگوھای فرھنگی ارائھ شده در ھا و تفاوتعھد عتیق، باید شباھت ھنگام مطالعة
ھای فرھنگی زمانة کدام ویژگیعھد عتیق و الگوھای فرھنگی دنیای خودمان را در نظر بگیریم. 

ما شباھت نزدیکی بھ زمان ابراھیم دارند؟ فرھنگ ما چھ شباھتی بھ دوران داوود دارد؟ فرھنگ 
چھ آداب و رسومی متفاوت ھستند؟ بشری از روزگار باستان عھد عتیق چھ تغییری کرده است؟ 

ان بھ کار ببریم، باید بھ مای در زندگی امروزیخواھیم عھد عتیق را بھ طور مسئوالنھاگر می
 ھا پاسخ بدھیم. این پرسش
 

یابیم. کنیم و فرھنگ خودمان را با فرھنگ عھد عتیق متفاوت میزندگی می ۲۱ما در قرن 
مقدسی انجام بدھیم تا بتوانیم متن را بنابراین، احتیاج داریم کھ کند و کاو عمیقی در فرھنگ کتاب

دھیم با عھد عتیق تفاوت زیادی دارد. بنابراین، واقعا ام میشکلی کھ ما کارھا را انجدرک کنیم. 
نیاز داریم کھ بھ زمینھ و فرھنگ عھد عتیق نگاه کنیم تا بفھمیم کھ خدا در زندگی قومش در عھد 

 کند.عتیق چھ می
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 دکتر دانیل سیمانگو -
 
فرھنگی کارگیری عھد عتیق در زمانة خودمان نھ تنھا باید تحوالت ادواری و برای بھ  

 را در نظر بگیریم، بلکھ باید ھمچنین بھ تحوالت شخصی ھم دقت کنیم. 
 
 
 

 تحوالت شخصی
کنند، ھم شباھات قابل می میان مردم عھد عتیق و مردمی کھ در دنیای معاصر ما زندگی

ای وجود دارد. اگر امید داریم کھ متون باستانی عھد عتیق را بھ عمدهھای توجھ و ھم تفاوت
بھ کار ببندیم، الزم است کھ چنین سواالتی بپرسیم: زندگی شخصی ما چطور با آنھایی کھ درستی 

ھا ھایی در جامعھ داریم؟ این نقششود؟ ما چھ نقشکردند مقایسھ میدر عھد عتیق زندگی می
افکار، وضعیت روحانی ما چطور است؟ شود؟ ھای مردم در عھد عتیق مقایسھ میچطور با نقش
شوند؟ با بینیم مقایسھ میساسات ما چطور با آنھایی کھ در مردم دوران عھد عتیق میاعمال، و اح

توانیم ھای بین مردم باستانی عھد عتیق و مردمان امروزی، بھتر میتوجھ بھ شباھات و تفاوت
 چگونگی کاربرد عھد عتیق در زمان خودمان را درک کنیم. 

 
 گیرینتیجھ

در این درس، پرسیدیم کھ چرا باید عھد عتیق را مطالعھ کنیم. بھ مشکالتی کھ بھ دلیل 
فاصلة بین ما و این کتاب باستانی با آنھا روبرو ھستیم، و از جملھ علل این فاصلھ و انواع 

قویا تناسب ھمچنین دیدیم کھ عھد جدید مان قرار دارند، اذعان کردیم. ھایی کھ پیش رویفاصلھ
و  کند.عتیق برای روزگار ما را، بھ ویژه از طریق تعالیم عیسی و پولس، تایید میعھد 

ھا، ارتباطات، و تحوالت مرتبط با کابرد عھد مسیرھایی کھ باید ضمن در نظر گرفتن چالش
 مان دنبال کنیم را، ترسیم کردیم.عتیق در زندگی

ی ھستند و فقط عھد جدید اکثر اوقات، پیروان مسیح بھ دانشی اندک از عھد عتیق راض
اگرچھ عھد جدید بسیار مھم است، اما ھرگز برای بینند. را بھ عنوان کالم خدا برای خود می

ما بھ عھد عتیق ھم احتیاج داریم. شان امیدوارند، کافی نیست. مسیحیانی کھ بھ رشد در ایمان
عھد عتیق، زشمند است. مطالعة عھد عتیق بھ کار زیادی نیاز دارد، اما ھر تالشی برای آن ار

و ما بھ عنوان شاگردان وفادار مسیح باید ھمانطور کھ او خودش را بھ این متون کالم خداست. 
وقتی این کار را انجام بدھیم، متوجھ خواھیم خودمان را وقف این متون مقدس کنیم. وقف کرد، 

زمان و مکانی از آن انگیزی است کھ خدا بھ ما بخشیده تا در ھر شد کھ عھد عتیق ھدیة شگفت
 پیروی کنیم.


