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 مقدمه 

های مشهور او به نام م. در یکی از داستانینویس یونان باستان آشنای، داستان«ازوپ»بسیاری از ما با 

پشت الکتر است. بالید که بین حیوانات، از همه سریع، خرگوشی بود که مدام به خود می«پشتخرگوش و الک»

خرگوش به وضوح . دعوت کردبود، او را به چالش یک مسابقة دو  شده که از این همه غرور خرگوش خسته

هایش، با غروری زیاد به تواناییپیروزی خود بسیار مطمئن بود، به اشد، اما از آنجا که توانست برندة این مسابقه بمی

 پشت از خط پایان گذشت. روز رفت. حین خواب او، الکبه خواب نیمدر میانة مسابقه 

کردند، شبیه خرگوش از بعضی جهات، بسیاری از مسیحیانی که در قرن اول در شهر قرنتس زندگی می

از مسیحیان قرنتس دانست، بسیاری همانطور که خرگوش پیش از پایان مسابقه، خود را برنده میپ بودند. داستان ازو

آنها به خوشبختی زمینی  دانستند.شان به پایان رسیده باشد، خود را برنده مینیز پیش از آنکه مسابقة زندگی مسیحی

دادند تا باور کنند که خداوند آنها را از همه برتر  و عطایای روحانی خاص خود نگاه کردند و بعد خودشان را فریب

آنها فکر کردند که خدا آنان را بیش از تمام مسیحیان دیگر که ثروت کمتر و عطایای کمتر جذابی ساخته است. 

 داشتند برکت داده است.

در دیم. نامی« پولس و قرنتیان»است و ما آن را « محور االهیات پولس»این چهارمین درس ما از مجموعة 

های خود که امروزه به نام اول و دوم قرنتیان غرور را در نامهاین درس خواهیم دید که پولس چگونه این مسیحیان م

کرد، شناسیم، مخاطب قرار داد. اگرچه مشکالت مشخص زیادی وجود داشتند که پولس باید به آنها رسیدگی میمی

کند: یعنی این باور غلط که بعضی از آنان صلی مشکالت آنها متمرکز میها، توجه خود را بر منبع ااما او در این نامه

 از خط پایان زندگی مسیحی گذشته بودند؛ در حالیکه در حقیقت، مسابقه همچنان ادامه داشت.

های پولس زمینة نامهشود. نخست، ابتدا به پیشمطالعة ما دربارة پولس و قرنتیان به سه بخش تقسیم می

دوم، ساختار و محتوای اول و دوم قرنتیان را بررسی خواهیم کرد. و سوم، خواهیم دید اندازیم. اهی میبه قرنتیان نگ

شناسی او بود را های محوری االهیاتی او، که آموزة روزهای آخر، یا آخرتهای پولس یکی از دیدگاهکه چطور نامه

 قرنتیان نگاه کنیم.های پولس به زمینة نامهآشکار کردند. بیایید ابتدا به پیش
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 زمینهپیش
رسیدگی به های خود را برای همانطور که در سراسر این مجموعه دروس تاکید کردیم، پولس رسول نامه

بنابراین، وقتی که به اول و دوم قرنتیان نگاه مشکالت خاصی نوشت که در کلیساهای مختلف به وجود آمده بودند. 

در کلیسای قرنتس چه خبر بود؟ چرا پولس به آنان نامه نوشت؟ ما از دو یم: کنیم، باید چند سوال اساسی بپرسمی

راه به این سواالت پاسخ خواهیم داد: نخست، کنکاشی در سومین سفر بشارتی پولس خواهیم داشت، و دوم، بعضی 

ومین سفر از مشکالت خاصی که در کلیسای قرنتس به وجود آمده بود را بررسی خواهیم کرد. بیایید ابتدا به س

 بشارتی پولس نگاهی کنیم.

 

 سومین سفر بشارتی
در این فصول ثبت شده است.  1۷: ۲1تا  ۲۳: 18 سومین سفر بشارتی پولس در کتاب اعمال رسوالن

میالدی  ۵۳یا  ۵۲او این سفر را در حدود سال آموزیم که پولس غالبا همان مسیر سفر دوم خود را تکرار کرد. می

آموزیم که او در کتاب اعمال رسوالن میمانند دو سفر بشارتی قبلی، ابتدای سفر از انطاکیة سوریه بود. آغاز کرد. 

ه تقویت کرد. از شهرهایی که در این نواحی از آنها دیدار کرد، اطالعی نداریم. ایمانداران را در سرتاسر غالطیه و پرج

تر در آنها خدمت کرده بود، مثل دربه، لستره، و ایقونیه در غالطیه، و احتماال احتماال، از بعضی از شهرهایی که پیش

لی افسس در استان آسیا، یا آسیای با گذر از غالطیه و پرجه، به شهر ساح پولس انطاکیه در ناحیة پرجه دیدار کرد.

 صغیر رسید. 

به  خیلی زودبه محض رسیدن به افسس، با دوازده نفر از شاگردان یحیای تعمیددهنده برخورد کرد که 

داد، اما بعد از حدود سه ماه، یهودیان نسبت به پیام پولس در ابتدا، در کنیسه بشارت می انجیل مسیح ایمان آوردند.

ه همین دلیل، دو سال بعد از آن را به موعظة انجیل و انجام معجزات در بخش دیگری از شهر او سخت شدند. ب

 پرداخت.

های آرتمیس، االهة نگهبان در نهایت اما، پولس و همراهانش درگیر اختالف با صنعتگرانی شدند که تمثال

ها را به شکل از قرار معلوم، پولس افراد زیادی را به سوی مسیح جلب کرده بود و این، بازار بتساختند. افسس را می

تگران با ایجاد آشوب، تهدیدی برای امنیت برخی از همکاران ای تحت تاثیر قرار داده بود. در نتیجه، صنعمالحظهقابل

 پولس شدند. 

امروزه این نواحی در پس از این واقعه، پولس و همسفرانش، چند ماه را در مکادونیه و اخائیه گذراندند که 

که آنها بازگشت  کندگزارش لوقا از این قسمت سفر پولس اندک است، اما با این وجود او اشاره مییونان قرار دارند. 

خواست فقط یک روز در پولس و همراهانش به تروآس آمدند. از آنجا که او میبه آسیا را از شهر فیلیپی آغاز کردند. 
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های پولس، در خالل صحبتتروآس بماند، ایمانداران را جمع کرد و تا پاسی از نیمه شب برای آنها صحبت کرد. 

 ای او را زنده کرد.از پنجره پایین افتاد و مُرد. اما پولس با معجزهجوانی به نام افتیخوس به خواب رفت و 

ة آن، آسوس رفتند. در میتیلینی، به شهر همسای دوباره از طریق دریا پولس و همراهانش با ترک تروآس،

یتوس و سرانجام نیز به میلیتوس رسیدند و مدت کوتاهی در آنجا ماندند. وقتی در میل خیوس، و ساموس توقف کردند

او آنها را در میلیتوس جمع کرد تا بودند، پولس به دنبال راهبران کلیسای افسس فرستاد که شهری نزدیک بود. 

 شان بدهد. و نیز برکتداده پیش از جدایی، به آنان تعلیماتی 

به صور آنها دوباره سفر را از راه دریا ادامه دادند. با عبور از کوس، رودِس، پاتارا، و قبرس پس از این، 

ای در آنجا بود که نبیاز آنجا و از راه دریا، به پتوالمائیس و بعد به قیصریه رفتند. رسیدند و یک هفته در آنجا ماندند. 

دانست را به پولس هشدار داد که در اورشلیم دستگیر خواهد شد و آنچه پولس از پیش می به نام آگابوس از یهودیه،

های دوستانش دلسرد شود، سفر خود را به سوی اورشلیم استداللاز نبوت آگابوس یا اما پولس بدون آنکه تایید کرد. 

 . رسیدپایان به میالدی، سفر او در آنجا  ۵۷ادامه داد و در حدود سال 

خود به قرنتیان را در خالل همین سومین سفر بشارتی نوشت. دو نامة دیگر نیز وجود  ینکانُپولس دو نامة 

میالدی نوشته شد. اندکی بعد از ارسال این  ۵۵اول قرنتیان احتماال از افسس و در سال  اند.رفتهداشتند که از بین 

و در همین زمان بود که یکی از اعضای کلیسا به شدت او را ناراحت نامه، پولس دیدار کوتاهی از قرنتس داشت 

پس از دریافت شود. بعدا، نامیده می« زونرسالة مح»ای نوشت که مفقود شده و گاهی کرد. در پی این دیدار، او نامه

گزارشی از تیتوس دربارة استقبال از رسالة محزون، پولس دوم قرنتیان را احتماال از مکادونیه، و به احتمال زیاد حدود 

 یک سال بعد از اول قرنتیان نوشت. 

گیرد، باید به میحال که دیدیم چطور رساالت پولس به قرنتیان در زمینة سومین سفر بشارتی او جای 

بعضی از مشکالت خاص کلیسای قرنتس نگاه کنیم. چه مشکلی آنها را پریشان کرده بود؟ چرا پولس مجبور بود 

 چندین بار به آنها نامه بنویسد؟

 

 مشکالت در قرنتس
خوانیم، پولس کلیسای قرنتس را طی یک سفر بشارتی پیشین می 18همانطور که در اعمال رسوالن باب 

کرده بود و حداقل یک سال و نیم در آن زمان آنجا زندگی کرد. اما بعد از اینکه پولس آنجا را ترک کرد، تاسیس 

در نتیجه، را نیز اشتباه به کار بردند. از تعالیم مسیحیان قرنتس برخی از تعلیمات او را فراموش کردند و بعضی دیگر 

 ها و مشکالتی جدی در کلیسا به وجود آمد. کشمکش

شناسی فهمی از آخرتور که خواهیم دید، بسیاری از مشکالت کلیسای قرنتس ریشه در یک کجهمانط

داشت؛ اینکه مسیح چقدر از عصر آینده، عصر نجات و حیات را محقق کرده بود. بسیاری از قرنتیان باور داشتند که 
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اینک برکات نهایی خدا کردند که همگمان می؛ آنها اندآنها در حقیقت بیش از دیگران برکات آینده را دریافت کرده

 اند.را دریافت کرده

بارز شد: نخست، فهمی منجر به چهار مشکل در راستای اهداف این درس، خواهیم دید که چطور این کج

و چهارم، رد اقتدار رسوالنی پولس. ها در پرستش؛ رفتارسوم، سوء جنسی؛ یرفتاربددیده در کلیسا؛ دوم، روابط آسیب

 دیده بپردازیم.بیایید ابتدا به مشکل روابط آسیب

 

 دیدهروابط آسیب
دیده پرداخت که شامل مواردی مانند های خود به قرنتیان، چندین مورد از روابط آسیبپولس در نامه   

خدمت به فقیران اورشلیم ها، عدم توجه به فقرا، و قصور در ها در کلیسا، اقامة دعوا بین ایمانداران در دادگاهبندیدسته

 ها نگاه کنیم.بندیشد. بیایید نخست به مشکل دستهمی

تکیه بر  پولس گزارشی دریافت کرد مبنی بر اینکه ایمانداران در قرنتس باپیش از نگارش اول قرنتیان، 

س چطور طرز گوش کنید پول. بودند اند، علیه یکدیگر جبهه گرفتهمعلمی که از او تعلیم گرفتهاهمیت و شهرت 

 دهد: شرح می 1۲: 1برخورد آنها را در اول قرنتیان 

 

گوید، ؛ یکی می«من متعلق به آپولس هستم»گوید، ؛ دیگری می«من به پولس تعلق دارم»گوید، یکی از شما می

 (.1۲: 1)اول قرنتیان  «من از آنِ مسیح هستم»؛ و دیگری، که «من به کیفا تعلق دارم»

 

شگفت بود. به هر حال پولس، آپولس، پطرس جدایی این ایمانداران شده بود، در که باعث  کوچکیلة پولس از مسئ

و عیسی همگی یک چیز را تعلیم داده بودند؛ اینکه عیسی برتر بود و رسوالن و معلمین مثل پطرس، پولس و آپولس 

کردند. سای عیسای مسیح را بنا میکلی ، بلکهنبودند یفکر بیرق مکاتب یبنا یدر پ آنها. گزاران او بودندخدمت

 نوشت:  11و  ۵: ۳همانطور که پولس در اول قرنتیان 

 

ای سپرده تا شما به واسطة مگر آپولس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که خدا به هر کدام وظیفه

ری بگذارد، و آن پی همانا خود تواند جز آن پِی که نهاده شده است، پی دیگایشان ایمان آورید... زیرا هیچکس نمی

 (.11، ۵: ۳)اول قرنتیان  عیسای مسیح است

 

ای را انجام دادند که آنها فقط وظیفهپطرس، پولس، آپولس و دیگر رهبران انسانی در همه چیز مطیع عیسی بودند.  

 ، و آن موعظة انجیل و بنای کلیسای او بود. عیسی به آنها سپرده بود
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نظام فکری نبود؛ بلکه مسیحیان در قرنتس علیه پایة متاسفانه، جدایی در کلیسا تنها یک جدایی ساده بر  

شرح  8-۷: ۶کردند. گوش کنید پولس چطور این موضوع را در اول قرنتیان ها اقامة دعوا مییکدیگر در دادگاه

 : دهدمی

 

دهید مظلوم واقع شوید؟ چرا حاضر شماست. چرا ترجیح نمیهایی میان شما، خود شکستی برای وجود چنین مرافعه

رسانید، آن هم به برادران خود )اول قرنتیان کنید و به دیگری زیان مینیستید زیان ببینید؟ بر عکس، خود ظلم می

۶ :۷- 8.) 

 

پولس این رفتار د. این فقدان عالقه نسبت به یکدیگر در رفتار سوء آنها نسبت به فقرا در شام خداوند نیز مشهود بو

 سرزنش کرد: ۲۲-۲1: 11را در اول قرنتیان 

 

ای که یکی گرسنه خورد، به گونهآنکه منتظر دیگران باشد، شام خودش را میهنگام صرف غذا، هر یک از شما بی

ا خوار کلیسای خدا رها برای خوردن و نوشیدن ندارید؟ یا اینکه شود. آیا خانهماند، در حالیکه دیگری مست میمی

 (.۲۲-۲1: 11)اول قرنتیان به شما چه بگویم؟ سازید؟ چیز را شرمسار میشمارید و اشخاص بیمی

 

های آوری کمکدیده شد: قصور در جمعاین خودخواهی، همچنین منجر به چهارمین شکل از روابط آسیب

یش از آنکه رسالة اول قرنتیان را بنویسد پولس آنها را حتی پای که قول آن را به نیازمندان اورشلیم داده بودند. مالی

اما زمانی که رسالة دوم قرنتیان را به آنها نوشت، هنوز این کار را انجام نداده به انجام این کار ترغیب کرده بود. 

 گوش کنید: 11-1۰: 8به نصایح پولس به آنان در مورد این موضوع در دوم قرنتیان بودند. 

 

نجام این کار خیر، بلکه در ابراز اشتیاق به انجام آن نیز پیشقدم بودید. پس اکنون کار سال گذشته شما نه تنها در ا

تان در پی داشته باشد تان به این کار، انجام کامل آن را نیز به فراخور توان مالیخود را به کمال رسانید، تا اشتیاق

 (.11-1۰: 8)دوم قرنتیان 

 

 8های به نیاز مقدسین در اورشلیم ترغیب کرد، اما مجبور بود در تمام بابپولس آنان را به ابراز اشتیاق برای کمک 

 ای که داده بودند عمل کنند.دوم قرنتیان موضوع را دوباره مطرح کند تا آنان به وعده ۹و 
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 بدرفتاری جنسی
چندین مشکل جنسی مختلف نیز در کلیسای قرنتس وجود داشت. به نظر دیده، عالوه بر روابط آسیب

، مسائل جنسی دیگر مهم نبودند. از این نگرش، بود آمده یسیع چون که داشتند باور انیقرنتاز آید که بسیاری می

ئل جنسی در مسا مجوز دگاهیدای در کلیسا دو رویکرد مختلف به مسائل جنسی به وجود آمد. از یک سو، ظاهرا عده

را پذیرفته بودند. این باعث مشکالت متعددی، احتماال شامل همجنسگرایی و فحشا شده بود. اما پولس با صراحت 

داشت. گوش کنید پولس چطور این موضوع را در اول  هبه یک مشکل اشاره کرد: یک مرد با مادرخواندة خود رابط

 دهد: مورد مواخذه قرار می ۲-1: ۵قرنتیان 

 

پرستان نیز پذیرفته ای که حتی در میان بتعفتی هست، آن هم به گونهبیبه واقع خبر رسیده که در میان شما 

 (.۲-1: ۵ام مردی با نامادری خود رابطه دارد... )اول قرنتیان نیست. شنیده

 

است. قرنتیان آنقدر در « زیستی جنسیهم»ترجمه شده که به معنای  داشتن(، echoدر این متن، لغت یونانی اکو )

 کردند.اش افتخار میاالهیات خود سردرگم بودند که در حقیقت، به مدارا نسبت به رابطة جنسی این مرد با مادرخوانده

نیز پرهیز  قرنتس با افراط در سوی مقابل، از روابط جنسی حتی در ازدواج از طرف دیگر، بعضی ایماندارانِ

کرد و هر دو طرف را در معرض کردند. پولس این دیدگاه را نیز توبیخ کرد، چون تعهدات ازدواج را لغو میمی

 نوشت: ۵-۲: ۷داد. همانطور که پولس در اول قرنتیان های جنسی قرار میوسوسه

 

ا نسبت به زنش ادا کند و زن نیز هر مردی با زن خود را داشته باشد، و هر زنی شوهر خود را. مرد باید دِین خود ر

دِین خود را نسبت به شوهرش.. یکدیگر را محروم نکنید، مگر با رضای یکدیگر و برای مدتی... سپس باز به یکدیگر 

 (. ۵-۲: ۷بپیوندید، مبادا شیطان شما را به سبب ناخویشتنداری در وسوسه اندازد )اول قرنتیان 

 

« هر مردی باید زن خود را داشته باشد»در جملة « داشتن»خورد و ه چشم میکلمة یونانی اکو در این متن نیز ب 

به است. پولس « زیستی جنسیهم»تر دیدیم، در چنین متونی اکو به معنای ترجمه شده است. همانطور که پیش

ده باشند شان را تحقق بخشیکند تا روابط جنسی صحیح و مستمر را حفظ کنند تا هم عهد ازدواجها نصیحت میزوج

 های جنسی دور نگه دارند. و هم خود را از وسوسه
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 ها در پرستشرفتارسوء
، سوءرفتار در پرستش بود. دیدیم که یکی از آنها، سوءرفتار نسبت سومین مشکل عمده در کلیسای قرنتیان

های رح شدند: نقشمسائل دیگری نیز با توجه به سه مشکل دیگر مطفرای این، به فقرا در زمان شام خداوند بود. 

 ها. جنسیتی، استفاده از عطایای روحانی، و گوشت قربانی برای بت

در وهلة اول، پولس نگران نحوة شرکت مردان و زنان در پرستش جمعی بود. یکی از موارد اصالحی او 

 نوشت: ۵-۴: 11پوشش سر در زمان دعا بود. او در اول قرنتیان مربوط به استفاده از 

 

حرمت کرده است. و هر زنی که سر نپوشیده دعا یا نبوت که سر پوشیده دعا یا نبوت کند، سر خود را بیهر مردی 

 (.۵-۴: 11حرمت کرده است )اول قرنتیان کند، سر خود را بی

 

های مخصوص دعا یا حجاب صحبت محققین در این باره اختالف نظر دارند که آیا پولس در مورد شال

اختالف نظر وجود دارد. شود نیز حرمت میکه بی« سر»همچنین، در مورد ماهیت  یش مو.کند و یا نحوة آرامی

اشاره به عضو بدن دارد، و برخی دیگر بر این باور هستند که سر مرد، مسیح و سر زن، « سر»عقیده دارند که برخی 

 یمشکل اساسی واضح است: مردان و زنان، در پرستش رفتارمرد است. اما فارغ از معنای این اصطالحات، 

 تی بود. های جنسیرنگ کردن تفاوتداشتند و بخشی از آن به دلیل کمغیرمحترمانه 

در وهلة دوم، پولس همچنین به استفاده از عطایای روحانی در پرستش رسیدگی کرد. از قرار معلوم، 

ها و نبوت بودند و اغلب در پرستش از آنها استفاده زبانای مثل نشانهایمانداران زیادی در قرنتس دارای عطایای 

 کند:اینطور به این موضوع اشاره می ۳۳-۲۶: 1۴پولس در اول قرنتیان شد. نظمی میکردند که باعث بیمی

 

ای دارد... اگر کسی به زبان غیر سخن بگوید، دو یا حداکثر ای، زبانی و یا ترجمههر کس سرودی، تعلیمی، مکاشفه

سه تن، آن هم به نوبت سخن بگویند و کسی نیز ترجمه کند... دو یا سه تن نبوت کنند و دیگران گفتار آنها را 

ای دریافت کند، فرد نخست سکوت اختیار نماید... زیرا خدا، و اگر فردی دیگر که در آنجا نشسته مکاشفهبسنجند. 

 (.۳۳-۲۶: 1۴نظمی، بلکه خدای صلح و آرامش است )اول قرنتیان نه خدای بی

 

آید که جلسات پرستشی در قرنتس، به خاطر صحبت همزمان از سخنان پولس در اینجا چنین به نظر می

کند که تا زمانی که ایمانداران به یکدیگر گوش ندهند و پولس تاکید مینظم بودند. و بیریخته همبهن نفر، چندی

 بخشد نفعی نخواهند برد. حق تقدم برای همدیگر قائل نباشند، از کالمی که روح به آنان می
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باستان، قسمت عمدة گوشتی در دنیای ها اشاره کنیم. قربانی برای بت باید به مشکل گوشتدر وهلة سوم، 

ها را شد خوراک، و میشد، گوشتی بود که پیشتر برای یک بت قربانی یا تقدیم شده بودکه در بازار فروخته می

کند، و پرستانه، گوشت را آلوده نمیپولس تاکید داشت که اعمال پرستشی بتپرستی تهیه کرد. مستقیما از معابد بت

ها استفاده کنند. اما او توانند از این گوشتپرستانه نباشد، مین یک عمل پرستشی بتمسیحیان تا وقتی که به عنوا

اند. او در اول قرنتیان پرستی شدههمچنین هشدار داد که وقتی آنها با ذهنیت اشتباه خورده شوند، ایمانداران دچار بت

 به این موضوع اشاره کرد: ۷: 8

 

پندارند آن خوراک به واقع هایی بخورند، میاند که هنوز هم اگر چنین خوراککردهها خو بعضی تاکنون چنان به بت

 (.۷: 8شوند )اول قرنتیان شان ضعیف است، مُلَوَّث میها شده است؛ و از آنجا که وجدانتقدیم بت

 

ها ه برای بتبا خوردن گوشتی کآن دسته از مسیحیان قرنتس که درک ضعیفی از االهیات داشتند، به عبارت ساده، 

پولس همچنین اضافه کرد که حتی مسیحیان  آمیختند.ها در هم میپرستش مسیح را با پرستش بت قربانی شده بود

اند. همانطور که او شوند، مرتکب گناه شدهتر میها باعث سردرگمی برادر ضعیفبالغ نیز وقتی با خوردن این گوشت

 نویسد:می 1۲و  1۰: 8در اول قرنتیان 

 

شود خوراک تقدیمی ای ببیند، آیا او نیز ترغیب نمیخانهر کسی که وجدانی ضعیف دارد تو را... نشسته به غذا در بتاگ

رسانید، همانا به شان صدمه میکنید و به وجدان ضعیف... وقتی اینچنین به برادران خود گناه میها را بخورد؟به بت

 .(1۲، 1۰: 8کنید )اول قرنتیان مسیح گناه می

 

 تر مسئول بودند.آنها اینگونه با عدم توجه به دیگر ایمانداران، تا حدودی در گناه برادران ضعیف

اما توانیم ببینیم که پولس عمیقا نگران سوءرفتارهای مختلفی بود که در پرستش قرنتیان وجود داشت. می

های خود دست بکشند، انگاریاز سهلتوانستند خودخواهی و غرور آنها بود. آنها نمیریشة همة این مشکالت در 

همانطور که پرستی بیفتند. شد تا دیگران در گناهان هولناکی مثل بتها باعث میانگاریحتی وقتی که این سهل

بعدا در این درس خواهیم دید، خودداری آنها از احترام به دیگران آنچنان سزاوار سرزنش بود که گاهی پرستش آنها 

  کرد.ارزش میرا بی
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 رد اقتدار رسوالنی پولس
رد اقتدار پولس به عنوان یک رسول بود. احتماال این بزرگترین چهارمین مشکلی که باید به آن اشاره کنیم، 

های مذهبی رقیب خواندیم، بسیاری در قرنتس، با انتخاب چهره 1۲: 1مشکل آنها بود. همانطور که در اول قرنتیان 

حقیقت است که آنچه اکنون باید به آن نگاه کنیم، این شان، اقتدار پولس را زیر سوال برده بودند. بندیدهایدر دسته

 کرد.خود دفاع میرسالت اعتبار کنند، از کوشیدند او را تماما بیبایست در هر دو نامه در برابر آنانی که میپولس می

 نویسد:او می ۳-1: ۹برای مثال، در اول قرنتیان 

 

کم برای شما هستم؛ زیرا شما مُهر تایید رسالت من آیا رسول نیستم؟... حتی اگر برای دیگران رسول نباشم، دست

کنم )اول قرنتیان نشینند، اینچنین از خود دفاع میدر خداوند هستید. من در برابر آنان که دربارة من به قضاوت می

۹ :1- ۳.) 

 

 : تاکید کرد 1۲-11: 1۲و در دوم قرنتیان 

 

چیزی کم « رسوالنبزرگ»تان باشم، چرا که هرچند هیچم، اما از آن بایست مورد ستایششما ناگزیرم کردید. می

های رسالت، در نهایت بردباری در میان شما به ظهور رسید، با آیات و عجایب و معجزات )دوم قرنتیان ندارم. نشانه

1۲ :11- 1۲ .) 

 

؛ کردندآنان بود را انکار میواسطة ایمان بودند که در حقیقت، اقتدار رسولی که  بعضی از قرنتیان آنچنان مغرور شده

  کردند که در حقیقت حتی رسول نبودند. ی نگاه می«رسوالنبزرگ»و به جای او به 

کردند که از همان اقتدار پولس و دیگر رسوالن اصلی برخوردار هستند. و انجیل این رسوالن جعلی ادعا می

کشاند. در دوم قرنتیان آلود فکری و عملی میهای گناهبسیاری از قرنتیان را به راه که دادندا تعلیم میدروغینی ر

 را مورد انتقاد قرار داد: نابکار ، پولس به شدیدترین شکل ممکن این افراد 1۵ -1۲: 11

 

 یاست خنث یکسانرسالت آنها و رسالت ما  گویندیرا که با غرور م یکسان یکار ادامه خواهم داد تا ادعا ینمن به ا

. آورندیدر م یحهستند که خود را به شکل رسوالن مس یبکارفر ینو خادم یناشخاص رسوالن دروغ ینا یراز .سازم

گزاران تاو خود را خدم ین. پس اگر خادمآوردینور در م ةفرشت تهم خود را به صور یطانش یست،ن یبیعج یزچ ینا

: 11)دوم قرنتیان  یافتخواهند  یفرشان ک! در عاقبت مطابق اعمالیستتعجب ن یجلوه دهند جا یکوییعدالت و ن

 ، ترجمة شریف(.1۵ -1۲
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باری تواند چه نتایج مرگهای آنان میدانست که دروغرد کرد چون میبازان را پولس با زبانی بسیار تند این حقه

ن رسوالن دروغین را باور کرده و تعالیم پولس را رد کرده بودند، پس مسیح و انجیل را نیز اگر قرنتیاداشته باشد. 

 کردند. انکار می

توانیم ببینیم که وقتی پولس برای قرنتیان نامه نوشت، با مشکالت متعددی روبرو بود. همانطور بنابراین، می

 اول و دوم قرنتیان ذهن پولس را به خود مشغول کرده بودند.  رساالت که خواهیم دید، این مشکالت در سراسر

 

 

 ساختار و محتوا
زمینة رساالت پولس به کلیسای قرنتس را اکنون که به برخی از مشکالت مهمی نگاه کردیم که پیش

های اصلی، به کنکاشی ما با خالصه کردن محتوای بخشها نگاه کنیم. ایم که به محتوای این نامهشکل دادند، آماده

 قرنتیان شروع کنیم. بیایید با اول خواهیم پرداخت.کانُنی مختصر در هر یک از این رساالت 

 

 اول قرنتیان
در اول ای است که پولس به کلیسای قرنتس نوشته بود. دومین نامهاول قرنتیان  دانیم که در حقیقت،می

. داشته است، نشان داد که نامة پیشینی وجود «در نامة پیشین خود به شما نوشتم»، پولس با کلمات ۹: ۵قرنتیان 

های مختلفی به آن اشاره شده، و قسمت 1: ۷برای پولس فرستادند که در اولین قرنتیان  ایهمچنین، قرنتیان نیز نامه

 از اول قرنتیان در پاسخ به مشکالتی است که در نامة کلیسا به آنها اشاره شده بود.

؛ بدنة اصلی ۹-۴: 1؛ شکرگزاری در ۳-1: 1شود: تحیات در به چهار بخش اصلی تقسیم میاول قرنتیان 

 .۲۴-1۳: 1۶؛ و خاتمه در 1۲: 1۶-1۰: 1ها و گزارشات در به نامه خشامل پاس

 

 تحیات
کند که از طرف پولس و سوستِنِس به کلیسای قرنتس نوشته شده تحیات بسیار کوتاه این رساله، عنوان می

 است. همچنین شامل یک برکت کوتاه است که نقش سالم آغازین را دارد. 

 

 شکرگزاری
قرنتیان و نیز اطمینان از نجات شکرگزاری نیز نسبتا کوتاه است و سپاسگزاری پولس برای ایمان و عطایای 

 کند.آنها را بیان می
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 خاتمه
اش، تحیات پایانی، برکت، و یادداشتی به خاتمه شامل چند نصیحت عمومی، تایید استفاناس و خانواده

 دست خود پولس برای تایید اصالت رساله است. 

 

 بدنة اصلی
شامل پاسخ پولس به گزارشاتی است که از خانوادة  ۲۰: ۶-1۰: 1ش بزرگ است: بدنة اصلی شامل دو بخ

شود که از کلیسای قرنتیان به او رسیده ای میشامل پاسخ پولس به نامه 1۲: 1۶-1: ۷و خلوئه دریافت کرده بود، 

بود. در قسمت اول از این دو بخش، پولس به سه مشکلی پرداخت که  در گزارش خانوادة خلوئه نظر او را جلب کرده 

 های مسیحی. بودند: تفرقه در کلیسا، فساد، و مشارکت

 

ر که دیدیم، کلیسای قرنتیان مشکالت متعددی داشت که منجر به تفرقه شده همانطوپاسخ به گزارشات: 

خصوصی در کلیسا مثل پولس، پطرس، آپولس و عیسی، چند دسته شده بودند. با سرسپردگی به رهبران بهآنها بودند. 

ند و فقیران اورشلیم شان بودها اقامة دعوا کرده بودند و نسبت به فقرایی که در میانآنها علیه یکدیگر در دادگاه

 شده بودند. پولس از چند راه مختلف به این مسائل رسیدگی کرد. اعتنا بی

کردند و رسوالن شان نگاه میبرای مثال، او استدالل کرد که اگر آنها فقط به عیسی به عنوان رهبر اصلی

شان با یکدیگر گالویز علمین محبوببه خاطر رسوالن و م دیگر دیدند،گزاران مسیح میو معلمین را به عنوان خدمت

 دیدند. باالتر بود، نمیهمه قرنتیان آنقدر رسوالن و معلمین کلیسا را باال برده بودند که دیگر عیسی را که از شدند. نمی

برای نویسد که در پی استفاده از حکمت انسانی ای مینظمیدربارة بیپولس همچنین به طور گسترده 

آید. از قرار معلوم، اقلیت تاثیرگذار در کلیسای قرنتیان از افرادی تشکیل شده بود که انی پیش میامور روحبرخورد با 

هستند؛ مانند افراد تحصیلکرده و ثروتمند. تحت راهبری آنان، بقیة کلیسا نیز در بیرون از کلیسا مورد احترام دنیای 

 نویسد:می ۲۰-1۹: 1های دنیوی بودند. برای مثال، او در پی ارزش

 

به راستی حکیم « حکمت حکیمان را نابود خواهم ساخت و فهم فهیمان را باطل خواهم گردانید.»نوشته شده است: 

گر این عصر کجاست؟ مگر خدا حکمت دنیا را جهالت نگردانیده است؟ )اول کجاست؟ عالم دین کجاست؟ مباحثه

 (.۲۰-1۹: 1قرنتیان 

 

کنند، او همچنین به آنها گوید ابله هستند که مانند دنیا فکر میمی عالوه بر اینکه پولس به قرنتیان 

 نویسد:می ۲-1: ۳. او در نداگوید که از لحاظ روحانی، نابالغمی
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ای برادران، نتوانستم با شما همچون اشخاص روحانی سخن بگویم بلکه همچون اشخاص نفسانی، یعنی مانند 

نوزادند. من به شما شیر دادم نه گوشت، زیرا آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم ندارید کسانی که در مسیح، کودک 

 (.۲-1: ۳)اول قرنتیان 

 

دیدند، در حقیقت هیچ چیز شان خود را برتر میانداز به خاطر حکمت و بلوغدر حالیکه قرنتیان تفرقهبه عبارت دیگر، 

شان را به هایهای دنیوی آنان چشمحائز شرایط نبودند. ارزشوجه برای راهبری قوم خدا دانستند و به هیچنمی

 حقایق روحانی بسته بود. 

کند. قبال به موردی اشاره پولس همچنین قرنتیان را به خاطر فسادی که به او گزارش شده بود، توبیخ می

ما او در مورد این به آن مشکل پرداخت، ا 1۳-1: ۵کردیم که مردی با مادرخواندة خود رابطه داشت. پولس در 

همه چیز »از شعار شویم که از قرار معلوم، قرنتیان تر نوشت و در آنجا متوجه میبه طور کلی ۲۰-1۲: ۶موضوع در 

، با پرداختن به شرایط این شعار، به 1۳و  1۲سوءاستفاده کرده بودند. پولس مستقیما در آیات « برای من جایز است

 اشتباه آنها پاسخ داد:

 

گذارم چیزی بر من ، اما نمی«همه چیز بر من رواست»، اما همه چیز مفید نیست. «ز بر من جایز استهمه چی»

 (.1۳-1۲: ۶عفتی نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن )اول قرنتیان تسلط یابد... اما بدن برای بی

 

 ، هر نوع رفتار جنسی مجاز است.بود ی آمدهکردند حاال که عیسهمانطور که دیدیم، برخی از قرنتیان فکر می

کند که مشخصة قرنتیان پیش از ، پولس به تعدادی از گناهان جنسی اشاره می۶جای دیگری در باب 

دانیم، اما به طور قطع نمیشد. عفتی، مردان و زنان فاحشه، و همجنسگرایی میایمان به مسیح بود و شامل زنا، بی

دربارة فساد، خطاب به آن دسته از اعضای کلیسای قرنتیان باشد که همچنان به چنین ممکن است که بیانیة پولس 

به هر روی، مدارای کلیسا با مردی که با مادرخواندة خود رابطه داشت، به طور واضح  هایی مشغول بودند.فعالیت

 بود. مورد نشان از ضعف آنها در این 

های مسیحی به آنان پردازد که پیشتر دربارة مشارکتی میسازی بعضی از تعلیماتدر پایان، پولس به شفاف

که ادعای ای خود را از گناهکاران علنیایمان را حفظ کنند، اما خواست آنها روابط خود با دنیای بیداده بود. او می

نگه دارند. شدند، مثل مردی که با نامادری خود روابط جنسی داشت، دور کردند و باعث بدنامی قوم خدا میایمان می

بایست به انضباط مناسب کلیسایی عمل و حتی در صورت نیاز، متخلفین را در چنین مواردی کلیسای قرنتیان می

 خالصه کرد:  11-۹: ۵. او این تعلیمات را در کردمیطرد 
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 عفتانیکه با بنبود  ینا یرو یچ. اما مقصودم به هیدمعاشرت نکن عفتانیخود، به شما نوشتم که با ب یشینپ ةدر نام 

. اما ییدرا ترک گو یادن بایستیدر آن صورت م یراز ید،پرستان معاشرت نکنبت یا یادانش یاورزان با طمع یا یادن ینا

 یگسارم یاناسزاگو  یاپرست بت یاطماع  یا عفت،یاما ب خواند،یخود را برادر م که یکه با کس نویسمیاکنون به شما م

 (.11-۹: ۵)اول قرنتیان  یدهمسفره مشو یکس حت ینو با چن یداست، معاشرت نکن یادش یاو 

 

در این بخش است . آمده است 1۲: 1۶-1: ۷دومین بخش از بدنة اصلی اول قرنتیان، در ها: پاسخ به نامه

-8های باب ؛ در۴۰-1: ۷یابیم: در مورد موضوع ازدواج در های پولس به سواالت کلیسای قرنتیان را میکه پاسخ

کند که در ای نمیپردازد اما اشارهبه سواالت دربارة پرستش می ۳۴-۲: 11ها؛ دربارة گوشت قربانی برای بت 1۰

دربارة موضوع رستاخیز تمام  1۵به عطایای روحانی؛ فصل  1۴-1۲های جواب سواالت قرنتیان باشد؛ در باب

 ای اورشلیم، و اپلس. آوری هدایا برای کلیسجمع 1۲-1: 1۶ایمانداران؛ در 

 ۴۰-1: ۷پولس در دهد، دربارة ازدواج، ازدواج مجدد، و تجرد است. اولین سوالی که پولس به آن پاسخ می

 پیشه کرده بودند.بعضی از ایمانداران در قرنتس، ریاضت و پرهیز جنسی حتی در ازدواج را پردازد. به این موارد می

اران قرنتس به ریاضت، سواالت دربارة رفتار جنسی در ازدواج و اهمیت و رسد گرایش برخی از ایماندبه نظر می

پولس در پاسخ به این مسئله، هم ازدواج و هم تجرد را تایید و تاکید کرد که احترام خود ازدواج را افزایش داده بود. 

تجرد ازدواج است چون  اما او همچنین تعلیم داد که تجرد سودمندتر ازبایست شامل روابط جنسی باشد. ازدواج می

بعضی باور ملکوت مسیح است.  امور به عالقهکه  متمرکز باشند« امور خدا»بر دهد تا بیشتر به ایمانداران اجازه می

دارند که دفاع پولس از تجرد در برابر تاهل، مختص مواقع بحرانی است، و بعضی دیگر باور دارند که تعلیمات پولس 

 کند. از زمان آمدن مسیح صدق می هاتمام ایمانداران در همة دورانبه طور برابر دربارة 

ها پرداخت. ما پیشتر دربارة غذایی که پولس به موضوع گوشت قربانی تقدیمی به بت 1۰-8های در باب

پرستان است. اما به طور معمول، معابد بت 8شد صحبت کردیم که موضوع اصلی باب پرستان صرف میدر معابد بت

فروختند. بنابراین، پولس در باب کردند و غالب اوقات، باقیمانده را در بازار میهای قربانی را مصرف نمیم گوشتتما

خوردند، مادامی که به شد. او از ایماندارانی که این گوشت را میدربارة گوشتی نوشت که از بازار خریداری می 1۰

خالف وجدان آنها نبود، دفاع کرد. اما او همچنین به آنان تعلیم شد و یا ها انجام نمیعنوان یک عمل پرستشی بت

در میانة مطالب ها خودداری کنند. رسد، از خوردن آن گوشتپرستی به نظر میداد که وقتی اعمال آنها به اشتباه، بت

ست که چنین ، او تمایل خود به محدودسازی آزادی مسیحی را توضیح داد و به طور ضمنی از دیگران نیز خوا۹باب 

 کنند. 
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از آن  1۶-۲های جنسیتی که در آیات نقش، پولس به دو مورد مرتبط با پرستش پرداخت: 11در فصل 

. همان غرور و پرداختبه آن  ۳۴-1۷صحبت کرد، و نیز سوءرفتار نسبت به فقرا در حین شام خداوند که در آیات 

ها، و لغزش مسیحیانِ ضعیف با غذا شده بود، همچنین گاهای که منجر به تفرقه در کلیسا، شکایات در دادخودمحوری

نه حل پولس جای تعجب ندارد که راهکردند. احترامی میایماندارانی ساخته بود که در پرستش نسبت به یکدیگر بی

 بود. نیز آمیز، بلکه تغییر گرایشات قلبیتنها توقف رفتارهای توهین

او  1۲مرتبط با استفاده از عطایای روحانی پرداخت. در فصل پولس به مشکالت  1۴-1۲های در باب

کنندگان و یا به عنوان پاداشی برای درستکاری القدس عطایا را برای ارتقای سطح دریافتتوضیح داد که روح

 بخشد.بخشد؛ بلکه با توجه به نیازهای کلیسا است که او عطایا را مینمی

شود، توضیح داد که تمام عطایا باید در شناخته می« باب محبت»عنوان که عموما به  1۳پولس در باب 

 ارزش بودند.شدند و اگر چنین نبود، بیمحبت استفاده می

چطور  کهشان توبیخ کرد و به آنان تعلیم داد نظماو قرنتیان را به خاطر پرستش بی 1۴سرانجام، در باب 

 . استفاده از عطایا را در پرستش جمعی مهار کنند

بعضی در کلیسای قرنتس منکر کند. از قرار معلوم، ، به موضوع رستاخیز تمام ایمانداران اشاره می1۵باب 

این بودند که ایمانداران جسما از مرگ برخواهند خاست. در پاسخ به این خطا، پولس توضیح داد که رستاخیز مسیح 

بایست همانطور که عیسی ت نهایی را دریافت کنند، میکلید انجیل بود و به همین نحو، برای اینکه ایمانداران نجا

 از مرگ برخاست، آنان نیز برخیزند. 

آوری هدایا برای ، با دستوراتی راجع به جمع1۲-1: 1۶های خود به سواالت قرنتیان را در پولس پاسخ

 توضیح دربارة اپلس، کامل کرد. کلیسای نیازمند اورشلیم و نیز با چند 

پولس به قرنتیان توجه کانُنی وای اول قرنتیان نگاه کردیم، باید به محتوای دومین نامة اکنون که به محت

 کنیم.

 

 دوم قرنتیان
ئه کرد. ما در اینجا محتوای آن را تحت چهار توان به اشکال مختلفی اراطرح کلی دوم قرنتیان را می

: 1۳؛ و خاتمه در 1۰: 1۳-1۲: 1اصلی در  ؛ بدنة11-۳: 1ای در ؛ مقدمه۲-1: 1ایم: تحیات در سرفصل گرد آورده

11- 1۴. 

 

 

 



پولس و قرنتیان: ۴درس   محور االهیات پولس   

 

 

-15- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

 تحیات
دهد که نامه از طرف پولس و تیموتائوس است، و از کلیسای قرنتس و مقدسین اطراف تحیات نشان می

 همچنین شامل یک برکت کوتاه است که نقش سالم آغازین را دارد.برد. ناحیة اخائیه به عنوان مخاطبین نام می

 

 مقدمه
خصوص، شرح رنج زیادی است که پولس به استفاده از مقدمه، به نوعی عادت پولس است. این مقدمة به

کاربرد این مقدمه در درجة اول برای  اگرچهخاطر خدمت خود متحمل شد و نیز تسالیی که از خدا دریافت کرد. 

همدرد ساختن قرنتیان با پولس است، اما همچنین، تسلی عظیمی برای همة ایماندارانی است که به خاطر انجیل 

عالوه بر این، آنانی که در رنج کند. اشاره می« خدای جمیع تسلیات»کشند، و حتی به خداوند به عنوان رنج می

 تا از تجربیات خود برای تسلی دیگران استفاده کنند. کند هستند را تشویق می

 

 خاتمه
 شود.خاتمه بسیار کوتاه است و شامل چند نصیحت کلی و تحیت پایانی می

 

 بدنة اصلی
پولس  شود: دفاع از رفتاردهد و شامل پنج موضوع عمده میبدنة اصلی حجم وسیعی از نامه را تشکیل می

: ۹-۲: ۷آوری هدایا برای اورشلیم در ؛ دستوراتی دربارة جمع1: ۷-1۲: ۲ولس در ؛ دفاع از خدمت پ11: ۲-1۲: 1در 

 .1۰: 1۳-1۴: 1۲؛ و صحبت دربارة دیدار آیندة پولس در 1۳: 1۲-1: 1۰؛ ادامة دفاع از خدمت پولس در 1۵

 

که چرا ، پولس از رفتار خود در دو مسئله دفاع کرد. نخست، او توضیح داد 11: ۲-1۲: 1در رفتار پولس: 

برخالف برنامة قبلی، از کلیسای قرنتس دیدار نکرد. و دوم، به خطایی که از طرف یکی از قرنتیان در حق او انجام 

ای بین از قرار معلوم، بعد از آنکه پولس برنامة خود برای دیدار از قرنتس را اعالم کرد، منازعهشده بود، اشاره کرد. 

رفت، باید با دانست که اگر به دیدار آنها میدر نتیجه، پولس میآید. وجود میچند نفر در کلیسای قرنتیان به او و 

بنابراین، پولس برنامة سفرش را به عنوان یک زد. کرد و احتماال دست به برخورد انضباطی میاین مسئله مقابله می

دلی که این عمل از روی نرم متوجه نبودندتعدادی از مسیحیان در قرنتس عمل مداراگرانه از طرف خود، تغییر داد. 

 ند. پولس انجام شده و از انصراف او رنجیده بودند. برخی حتی اعتبار او را زیر سوال برد

کند که یکی از ایمانداران در موردی که شاید به این موضوع هم مربوط بود، پولس به موقعیتی اشاره می

پولس به کلیسا  برخورد انضباطی با او صورت گرفته بود. بود و متعاقبا، از طرف کلیسا مرتکب شدهخطایی در حق او 
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او به کلیسا دستور داد تا  اطمینان داد که آن مرد را بخشیده، و برخوردی که با او صورت گرفت، کافی بوده است.

 دوباره محبت خود را به آن مرد نشان دهند و او را در مشارکت خود بپذیرند. 

 

تری پرداخت؛ افراد خاصی در کلیسای قرنتس، پولس به موضوع بسیار جدی 1: ۷-1۲: ۲در خدمت پولس: 

همچنان به رسالت پولس مشکوک بودند. همانطور که قبال دیدیم، پولس به این موضوع در اول قرنتیان پرداخته 

طای خود توبه نکرده بودند. اما از سخنان او در دوم قرنتیان واضح است که تعدادی از مسیحیان در قرنتس، از خبود. 

بنابراین، پولس با اعالم اینکه خواندگی و قدرت او هر دو از طرف خداوند است و تنویر اینکه رد رسالت او پیامدهایی 

 جدی داشت، دفاع مبسوطی از ماهیت خدمت خود به عمل آورد. 

رد آنانی که به رسالت او ، او حتی تا آنجا پیش رفت که عنوان ک۲۰-18: ۵در حقیقت، در دوم قرنتیان 

 اند:شک دارند، نجات نیافته

 

و گناهان مردم را به  دادیم یجهان را با خود آشت یحخدا در مس ..را به ما سپرده است. یخدمت آشت ]خدا[...

 (.۲۰-18: ۵)دوم قرنتیان  یدکن یبا خدا آشت ...یمهست یحمس یرانسف ... ]ما[گذاشتیشان نمحساب

 

کشیدند و بخشیده نشده بودند. و البته، عیسی با خدا آشتی نکرده بودند، بار گناه خود را به دوش میآنانی که هنوز 

 گفت: 1۶: 1۰گزاران خود در لوقا خود تعلیم داد که رد سفیران او، رد خود او است. همانطور که خداوند به خدمت

 

 (.1۶: 1۰)لوقا  است یرفتهمرا نپذ یرد،شما را نپذهر که به شما گوش فرا دهد، به من گوش فرا داده است؛ و هر که 

 

او که پولس در این نامه زمان زیادی را به اشکال مختلف صرف رسیدگی به آن کرد. آنقدر مهم بود این موضوع 

 خواست قرنتیانی که بسیار آنها را دوست داشت، به خاطر رد انجیل او هالک شوند. نمی

 

-۲: ۷آوری هدایا برای کلیسای اورشلیم، در سومین موضوع شامل دستوراتی دربارة جمعآوری هدایا: جمع

بودند. در پاسخ به این  آمده است. در آن زمان مسیحیان اورشلیم، به خاطر قحطی در یهودیه شدیدا نیازمند 1۵: ۹

بحران، کلیسای قرنتیان همراه با بسیاری کلیساهای دیگر، متعهد شد تا مبلغی را برای کمک به آنها بفرستند. اما 

بحثی طوالنی دربارة ارزش  درگیر آوری هدایا را به اتمام برسانند. بنابراین، پولسقرنتیان موفق نشده بودند کار جمع

به نمونة بخشش کلیساهای مکادونیه رجوع کرد که حتی بیش از توان خود  او نخست شد.دیگران  رایفداکاری ب

او همچنین به نمونة مسیح رجوع کرد  توانستند از این طریق خدمتی انجام دهند.بخشیده بودند و شاد بودند که می
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از این، او قرنتیان را تشویق کرد  فراترکه زندگی خود را بخشید تا قرنتیان بتوانند شادی را به فراوانی تجربه کنند. 

که اگر از اهداف پیشین خود برای کمک به کلیسای اورشلیم پیروی کنند، خدا نیز عطایای خود را بر آنها خواهد 

 ریخت. 

 

رسید که مسیحیان به نظر میپولس به دفاع از رسالت خود برگشت.  1۳: 1۲-1: 1۰در خدمت پولس: 

هبران خود قائل بودند که دارای صفات مورد احترام دنیا بودند؛ و از آنجایی اته از رقرنتس ارزش زیادی برای آن دس

به طور مثال، از قرار معلوم گرفتند. کم داد، آنها تعلیم و اقتدار او را دستکه پولس چنین صفاتی از خود نشان نمی

چون  شان حقوق دریافت کنند.راهبران ای ارزش زیادی قائل بودند و انتظار داشتند کهقرنتیان برای سخنوران حرفه

کرد و چون انتخاب کرده بود که حین اقامت در قرنتس، خود امرار معاش ای سخنرانی نمیپولس به صورت حرفه

 دیدند. تر از دیگران میاو را پایینکند تا باری اقتصادی بر دوش کلیسا نباشد، 

کند تا هم حقانیت خدمت خود های خود را ارائه میویژگیدر پاسخ به این طرز نگرش، پولس فهرستی از 

به در میان چیزهای دیگر، او های غلطی که داشتند توبیخ کند. را ثابت کند، و هم قرنتیان را به خاطر ارزش

کند. عالوه بر این، او با حمله به یاش از مشاهدة بهشت اشاره مهای بزرگ خود برای انجیل و تجربهفداکاری

های زمینی مورد های خویش را در قرنتس اشاعه داده بودند اما با وجود این، از ارزشرسوالن دروغینی که دروغ

 نویسد:می 1۳: 11پولس دربارة چنین مردانی در دوم قرنتیان  اعتبار ساخت.احترام قرنتیان برخوردار بودند، آنها را بی

 

دوم د )سازنیظاهر م یحرسوالن مس یمایکه خود را در س یبکارندفر یو کارگزاران ینن، رسوالن دروغکسا ینچن

 (.1۳: 11قرنتیان 

 

 ایمان و دروغگو هستند و آنانی که به آنها گوش کردند، خود را به خطر انداختند.پولس روشن ساخت که آنها بی

 

خواست دیدار آیندة خود پرداخت. او اکنون میموضوع  به 1۵: 1۳-1۴: 1۲سرانجام، در  پولسدیدار آینده: 

ترسید که تعداد زیادی از توانست به معنای داوری کلیسا باشد. متاسفانه، او میبه قرنتس برود؛ فارغ از اینکه این می

پولس به خوانندگان خود شان، از توبه سر باز زده بودند. ایماندارانی را بیابد که علیرغم هشدار علیه گناهان هولناک

 گوش کنید:  ۵: 1۳دستور داد تا خود را بیازمایند که آیا در ایمان هستند یا نه. به سخنان او در 

 

در شماست؟  یحمس یایسکه ع یابیدیدرنم یا. آیدنه. خود را محک بزن یا یدهست یماندر ا یاآ ینیدتا بب یازماییدخود را ب

 (.۵: 1۳)دوم قرنتیان  !یدومردود بش یشآزما ینمگر آنکه در ا
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دانست بسیاری از آنانی که اعتراف به ایمان کرده بودند، در حقیقت بر مسیح برای نجات اعتماد نکرده پولس می

بودند. بنابراین، او صادقانه انجیل توبه، ایمان، و نجات را به کلیسای قرنتس موعظه کرد و امیدوار بود که مخالفین 

 قعی مسیح شوند. او تبدیل به پیروان وا

مان پولس به قرنتیان داشتیم، حال باید توجهکانُنی های زمینه و محتوای نامهبعد از نگاه کوتاهی که به پیش

 های االهیاتی پولس که در اول و دوم قرنتیان بازتاب یافته است. را به سومین موضوع جلب کنیم: دیدگاه

 

 های االهیاتیدیدگاه
تاکنون در این درس به بررسی چندین مشکل پرداختیم که پولس در اول و دوم قرنتیان به آنها رسیدگی 

سزایی در تمام این مشکالت داشت. بنابراین، مانند شناسی، نقش بهدیدیم که درک ناچیز قرنتیان از آخرت کرد. و

کنیم که پولس از آموزة روزهای آخر یا هایی معطوف میمان را به راهدروس قبلی از این مجموعه، اکنون توجه

 ش استفاده کرد. اشناسی خود برای اصالح مخاطبینآخرت

های معمول یهودی نسبت شناسی پولس در دیدگاهکه در سرتاسر این دروس متوجه شدیم، آخرتهمانطور 

به نقشة خدا برای تاریخ بشر ریشه داشت. در قرن اول، درک غالب یهودی این بود که عهد قدیم تاریخ را به دو 

وری و مرگ بود، در عصر کنونی گناه، دا« عصر حاضر«. »عصر آینده»و « عصر حاضر»بخش تقسیم کرده است: 

، عصر آتی برکات نهایی خدا برای قومش و داوری نهایی علیه دشمنان او بود. رویدادی که «عصر آینده»حالیکه 

شد که وقتی ماشیح بیاید، عصر بود. اینطور گمان می« مسیح»یا « ماشیح»نشان گذار بین این دو عصر بود، ظهور 

 حاضر را پایان خواهد داد و عصر آینده را آغاز خواهد کرد. 

مثل پولس و دیگر رسوالن، تشخیص دادند که تاریخ دقیقا آنطور که االهیات یهودی  البته، پیروان مسیح

شده را انتظار داشت، روی نداد. بدون شک، عیسی ماشیح بود و عصر آینده را آغاز کرد. اما او تمام برکات وعده داده

به طرقی « اینکهم»ابدی  کنیم که عصر آیندة نجاتکامال محقق نکرد. به طور خالصه، ما در زمانی زندگی می

وجود با هم زمان زمان ما زمانی است که عصر حاضر و عصر آینده هم«. نه هنوز»اینجا است، اما به طرقی دیگر، 

، اما همچنین باید درک کنیم برخورداریمدارند. در حین این همپوشانی اعصار، اگرچه ما از بسیاری برکات عصر آینده 

 وجود خود در عصر گناه و مرگ ادامه خواهند داد. همچنان به  تقالو که سختی 

هایی برای کلیسای اولیه به وجود آورد. چون آنها شناسی او، دشواریدانست که الگوی آخرتپولس می

اینک حاضر است. در درس قبلی، دیدیم که برخی ایمانداران زدند که چه میزان از عصر آینده، همبایست حدس میمی

شناسی دو آخرت»این مورد اتخاذ کردند. برای مثال، تسالونیکیان مبدع چیزی بودند که آن را  مواضعی افراطی در

بخشید و عصر آینده را با تمام ؛ باور به اینکه در آیندة بسیار نزدیک، عیسی عصر حاضر را پایان میخواندیم« آتشه
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دیدند. در نقطة مقابل، اهمیت میبیار کرد. در نتیجه، آنها زندگی در این عصر حاضر را بسیکمال آن محقق می

االهیات »آنان را ما خطای غالطیان به نوعی بود که گویی عصر آینده به هیچ شکل خاصی روی نداده است. عملکرد 

 نامیدیم. « ناقص

های پولس به آنها نگاه کردیم، خواهیم دید که همانطور که از نزدیک به مشکالت در قرنتس و واکنش

در ذهن آنها، عصر حاضرِ گناه و مرگ عمدا ارزیابی بسیار نادرستی از این نقشة اعصار داشتند. ین، قرنتیان همچن

شناسی آخرت». خطای آنان برخوردار شوندمتوقف شده بود و آنان را آزاد گذاشته بود تا از بخشندگی کامل عصر آینده 

در کلیسای آنها صحبت کرد، به آنها تعلیم داد که  خصوصیبود. بنابراین، وقتی پولس دربارة مشکالت به« فرا کامل

 ، حیات خود را به درستی ارزیابی و زندگی کنند.«نه هنوز»و « اینکهم»پوشانی چطور در زمان هم

شناسی او متمرکز اگرچه پولس به طرق متعددی به مشکالت قرنتیان رسیدگی کرد، ما بر سه عنصر آخرت

با توجه به برتری مسیح؛ امید به آینده  ایمان، مخصوصاها ظاهر شدند: ن نامهخواهیم شد که به طور منظم در ای

جای دنیای کنونی؛ و محبت، به عنوان عنصری اساسی در زندگی مسیحی. بیایید ابتدا ببینیم پولس چطور بر به

 برتری مسیح تاکید کرد تا عدم تعادل در ایمان قرنتیان را بهبود ببخشد. 

 

 ایمان
ت بسیاری در کلیسا به وجود آورد. به طور عمده، در این درس دیدیم که غرور و نخوت قرنتیان مشکال

بر  گری اوو منجی گرفت که قرنتیان دید خود نسبت به برتری و خداوندی مسیحاین غرور از آنجایی شکل می

اش را تنزل داده با توجه به خداوندی مسیح، آنها نقش او در تکمیل و ادارة پادشاهیهمگان را از دست داده بودند. 

 بودند.

 

 سیح خداوندم
کردند که با اینکه ممکن است خیلی عجیب به نظر بیاید، اما بعضی از مسیحیان قرنتس چنان عمل می

اینک از بسیاری از برکاتی که خدا برای توانستند همآورده بود و آنان میکمال گویی مسیح ملکوت خدا را تقریبا به 

کردند که گویی عیسی آنان را به عنوان ین طوری عمل میآنها همچن. مند باشندبهرهایمانداران در ذهن داشت، 

رسید این دیدگاه به طور خاص در حاکمان پادشاهی زمینی تازه تاسیس خود منصوب کرده بود. به نظر می

کردند که مسیح این قدرت را به آنان داده بود چون آنها از دیگران منصبان کلیسا وجود داشت. آنها تصور میصاحب

تر از خود را پایین های عالی نبودنداین پاداش شایستة انآنها تمام کسانی که به چشم آنتر بودند. روحانی تر وحکیم

 توبیخ کرد: 1۰-۷: ۴دیدند. گوش کنید که پولس چطور آنان را به خاطر این تفکر در اول قرنتیان می
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شده است، پس  یدهنشده باشد؟ و اگر به تو بخش یدهکه به تو بخش یتو را متفاوت انگاشته است؟ چه دار یچه کس

اکنون هم یی! گوایدیدهرس خواستید،یاکنون به هرآنچه مشما هم ییگویست؟ ن ینچن ییکه گو کنییچرا چنان فخر م

! ما یمیدحک یحاما شما در مس یم،جاهل یحخاطر مسما به ... آن هم بدون ما! کنید،یم ی! و پادشاهیدادولتمند شده

 (.1۰-۷: ۴)اول قرنتیان  !یداما شما محترم یریم،! ما خوار و حقیدهست یاما شما قو یفیم،ضع

 

ام و احتر شأن «شایستة»کردند آنها گمان میدر این متن، پولس تفکر مغرورانة این قرنتیان را به سُخره گرفت. 

دانستند که پیروان وفادار مسیح، آنها میهستند، اما در حقیقت این مسیح بود که تمام اینها را به آنان بخشیده بود. 

کردند حتی با وجود اینکه مسیح هنوز ای فکر میروزی با او در زمین جدید حکومت خواهند کرد اما به طور ابلهانه

آنها مدعی حکمت و قوت و جاللی بودند که تنها  اکنون آغاز شده است.به عنوان پادشاه باز نگشته، حکومت آنها هم

 به مسیح تعلق داشت. 

قرنتیان به درستی درک کرده بودند که بعد از احیای از بعضی جهات خاص، این خطایا قابل درک هستند. 

ی از این داشتند آفرینش توسط مسیح، ایمانداران بر زمین جدید حکومت خواهند کرد. همچنین آنها درک صحیح

 اساسا از آنجا که آنانهای ابدی دریافت خواهند کرد. شان در این زندگی، پاداشکه ایمانداران، بر اساس عملکردهای

اند و پاداش اینک در دسترس است، طبیعی بود که فکر کنند جالل یافتهپادشاهی خدا همباور داشتند مرحلة نهایی 

از آنجا که مسیح در هیچ کجای این پادشاهی احیاشدة خیالی آنان حضور عالوه بر این، اند. خود را دریافت کرده

 کم بگیرند. برای آنها آسان بود که نقش او به عنوان حاکم را دستنداشت، 

احترامی و آسیب عمدتا با بیدر حقیقت، آنها ایای آنان چه قابل درک باشد یا نه، پذیرفتنی نبودند. اما خط

بنابراین، پولس برای اصالح این خطا بر به ایماندارانی که در جایگاه تاثیرگذاری نبودند، در حال ویرانی کلیسا بودند. 

نکرده « شروع به حکمرانی»هیچکس ا نرسیده است. این حقیقت تاکید کرد که هنوز عصر آینده در کمال خود فر

 بود و همه همچنان در انتظار بازگشت مسیح بودند. 

 

 دهندهمسیح نجات
آنها به طور  دهنده نیز در تجلیل او شکست خوردند.با تنزل نقش مسیح به عنوان نجاتقرنتیان همچنین، 

با مسیح است که ایمانداران برکات عصر آینده را دریافت این حقیقت را نادیده گرفتند که تنها از طریق اتحاد خاص، 

از طریق اتحاد با مسیح، ایمانداران در هویت و شایستگی شد. نیز می و احترام کنند و این شامل عطایای روحانیمی

به نگرد که گویی آنها خودِ مسیح هستند و بنابراین، شوند. به همین خاطر، خدا به آنان چنان میمسیح سهیم می

 مند شوند. بخشد تا از آنها در کلیسا بهرهشان و احترام و عطایا میآنها 
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شد. آنها فکر کردند که اما در ذهن بسیاری از قرنتیان، عطایا و احترام توسط خود فرد ایماندار کسب می

ر ایمانداری و اگاگر یک مسیحی تاثیر و ارجی دارد، به این دلیل است که آن شخص سزاوار چنین چیزهایی بود. 

 فاقد این امتیازات زمینی بود، به آن معنی بود که یک مسیحی درجه دو است. 

اهمیت مسیح را شناسی خود به خطای آنها پاسخ داد که با تاکید بر جنبة دیگری از آخرتبنابراین، پولس 

: ۵کرد؛ یعنی آموزة اتحاد بین مسیح و ایمانداران. گوش کنید پولس چطور این مسئله را در دوم قرنتیان برجسته می

 عنوان کرد: 1۷ -1۵

 

کنند که به خاطرشان مرد و  یستآن کس ز یخود، بلکه برا ینه برا یگربه خاطر همه مرد تا زندگان د]مسیح[ 

باشد،  یحدر مس یاگر کس کنیم...یقضاوت نم یبشر یارهایبا مع کسیچه ةپس دربار ینااز  ین،بنابرا برخاست.

 (.1۷-1۵: ۵)دوم قرنتیان  تازه شده است! یزکهنه درگذشت؛ هان، همه چ یزهایتازه است. چ یخلقت

 

بر عکس، او ند. معیارهای جسمانی یا دنیایی بسنجپولس تاکید کرد که ایمانداران نباید خود یا دیگران را بر اساس 

هایی در اتحاد با مسیح ببینند و به یکدیگر محبت و احترامی را خواست آنها تمام ایمانداران را به عنوان انسانمی

های خود به در حقیقت، پولس این استدالل را بارها و بارها در نامهدادند. نشان دهند که به خود خداوند نشان می

 گوش کنید:  1۲-11: 8باره در اول قرنتیان در اینقرنتیان تکرار کرد. به پند او 

 

به برادران  ینچن ینا یخاطرش مرد. وقتبه یحکه مس شودیم یفمعرفت تو باعث هالکت آن برادر ضع گونه،ینبد

 (.1۲-11: 8)اول قرنتیان  کنیدیگناه م یحهمانا به مس رسانید،یصدمه م یفشانو به وجدان ضع کنیدیخود گناه م

 

پولس تعلیم داد که چون ایمانداران با مسیح متحد هستند، خطایی علیه یک ایماندار، خطا علیه مسیح است. 

زده نکنند، از همین دست استدالل استفاده کرد. وقتی او تعلیم داد که ثروتمندان در زمان شام خداوند فقرا را خجالت

 نوشت:  ۲۷-۲۴: 11او در اول قرنتیان 

 

است در خون  یدجام، عهد جد ینا.. .یدآور یمن به جا یادرا به  ینشما. ا یاست بدن من برا ینا»فرمود:  ]عیسی[

نان را بخورد و از جام  یستهناشا اییوهپس هر که به ش... «.یدکن ینمن چن یادبه  نوشید،یمن. هر بار که از آن م

 (.۲۷-۲۴: 11)اول قرنتیان  داوند خواهد بودخداوند بنوشد، مجرم نسبت به بدن و خون خ

 



پولس و قرنتیان: ۴درس   محور االهیات پولس   

 

 

-22- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

ثروتمندان و قدرتمندان. او به پولس به قرنتیان یادآوری کرد که عیسی خود را برای همة آنها فدا کرد، نه فقط برای 

برکات عصر آینده  –که همة آنها به طور مساوی از او برخوردار بودند  –آنان یادآوری کرد که صرفا از طریق مسیح 

سرانجام، او به این نکته اشاره کرد که شرکت ناشایست در شام خداوند و سوء رفتار با فقرا یا را دریافت کرده بودند. 

 دیگر ایمانداران در زمان شام خداوند، گناهی علیه خود عیسی بود. 

های خود به قرنتیان، همواره به اتحاد با مسیح به عنوان بنیانی برای احترام، ارزش پولس در سرتاسر نامه

نوشت که ایمانداران باید مانند اعضای بدن  1۲: 1۲و خدمت به دیگر ایمانداران اشاره کرد. وقتی او در اول قرنتیان 

، وقتی ایمانداران را دلگرمی بخشید ۵: 1بر یکدیگر تکیه کنند، اشاره به همین موضوع بود. او دوباره در دوم قرنتیان 

از حوصلة این درس خارج است که به تک تک که در تسلی مسیح شریک هستند نیز به همین مورد اشاره داشت. 

به خالصة تفکرات او به این باره اشاره کنیم، بنابراین های خود به کلیسای قرنتس در اینتوضیحات پولس در نامه

شوند؛ وقتی این را درک یمانداران تنها از طریق اتحاد با مسیح در برکات عصر آینده شریک میکنیم: انحو بسنده می

 توانیم جالل شایستة مسیح را به او بدهیم و از گناهانی که ریشه در غرور دارند، دوری کنیم.کنیم، می

 

 امید
ح کند، با یادآوری ماهیت شناسی قرنتیان را اصالای که پولس کوشید تا به واسطة آن آخرتدومین شیوه

گذرای برکات آنان بود. اگرچه قرنتیان از بسیاری از برکات عصر آینده برخوردار بودند، اما عصر حاضرِ گناه و مرگ 

 نوشت: ۳1: ۷هنوز پایان نیافته بود. برای مثال، او در اول قرنتیان 

 

 (.۳1: ۷)اول قرنتیان  شدن است یدر حال سپر یادن ینا یصورت کنون

 

 نیز سخن مشابهی گفت: ۶: ۲او در اول قرنتیان 

 

 (.۶: ۲)اول قرنتیان  محکوم به زوالند ...عصر ینحکمرانان ا

 

 اضافه کرد: ۵۰: 1۵و در اول قرنتیان 

 

 (.۵۰: 1۵)اول قرنتیان  خدا شود یوارث پادشاه تواندیجسم و خون نم
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داد که در مرحلة کنونی از دانستند که از جسم و خون هستند، بنابراین این سخن به آنها نشان میالبته، قرنتیان می

: ۴شان را به طور کامل دریافت کنند. به طریقی مشابه، پولس در اول قرنتیان های ابدیتوانند پاداشوجود خود نمی

آن جنبة دیگری از زندگی در کمالِ عصر بودند.  نی با مسیح نکردههنوز شروع به حکمرااستدالل کرد که قرنتیان  8

 آینده بود.

توان در اول قرنتیان شود را میمستقیما به آموزة امید مربوط می پولس که ترین استداللاحتماال طوالنی

که دیدیم، حداقل  رستاخیز جسمانی ایمانداران در آینده را رد کرد. همانطور نافیانیافت. در آنجا، پولس  1۵باب 

آنها آنقدر مطمئن که از بخش عمدة برکات عصر آینده برخوردارند. برخی از اعضای کلیسای قرنتس باور داشتند 

اینک در دسترس است که باور داشتند دیگر چیزی باقی نمانده تا منتظر آن باشند. اما بودند که فواید ملکوت هم

پیش از آنکه عصر آینده در کمال خود ظاهر شود، برخی از رویدادهای  روشن کرد که 1۵پولس در اول قرنتیان باب 

-۲۲: 1۵بزرگ باید اتفاق بیفتند و بعضی تغییرات بسیار چشمگیر باید رخ بدهند. او این تغییرات را در اول قرنتیان 

 خالصه کرد: ۲۴

 

بود؛ و بعد، به هنگام آمدن او، آنان که نوبر  یحخود: نخست مس ةهمه زنده خواهند شد. اما هر کس به نوب ...یحدر مس

 یرویی،و قدرت و ن یاستآنگاه که پس از برانداختن هر ر یعنی ید،فرا خواهد رس یان. سپس پایندکه متعلق به او

 (.۲۴-۲۲: 1۵)اول قرنتیان  پدر سپارد یرا به خدا شاهیپاد

 

رستاخیز آنان تا پیش از بازگشت مسیح روی ایمانداران بایستی همانطور که مسیح از مرگ برخاست، برخیزند، اما 

بازگشت مسیح و رستاخیز  .کردخواهند  سپریشان با او یافتههای جاللابدیت را در بدنسپس، آنها خواهد داد. ن

 نشانة پایان عصر حاضر با حاکمیت، اقتدار و قدرت آن خواهد بود.  ایمانداران

ایمانداران هنوز اتفاق نیفتاده بود، فارغ از اینکه قرنتیان چه از آنجا که مسیح هنوز برنگشته بود و رستاخیز 

 نوشت: 1۹: 1۵کردند. همانطور که پولس در اول قرنتیان کردند، هنوز در جالل زندگی نمیفکری می

 

 (.1۹: 1۵)اول قرنتیان  است یزترانگرقت یانآدم یگرد ةحالِ ما از هم یدواریم،ام یحبه مس یزندگ یناگر تنها در ا

 

گرایانه از زندگی و کلیسای پولس با صحبت واضح دربارة ماهیت گذرای جهان حاضر، امیدوار بود که دیدگاهی واقع

 شان شود.ایمانداران قرنتس به آنان بدهد. و او امید داشت که این دیدگاه تازه، سبب توبة آنها از غرور و گناه
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 محبت
دربارة برداشت ما معموال کنیم، اهمیت محبت است. آخرین دیدگاه االهیاتی پولس که به آن اشاره می

شناسی. ، اما نه به عنوان عنصری از آخرتاستیا به عنوان حکم اعظم  محبت به عنوان خالصة تمام شریعت خدا

عصر آینده، همچنین حقیقت دارد که  که در در حالیکه محبت همانقدر که در عصر حاضر اهمیت داردبا این وجود، 

شناسانه بنامیم؛ به این معنی که محبت، عنصری اساسی آخرت لتیفضآن را برای پولس محبت چیزی بود که شاید 

  در االهیات ایام آخر او بود.

در اول « محبت»برای مثال، به استدالل پولس دربارة ارزش االهی محبت توجه کنید که در باب معروف 

 نویسد:آن باب می 1۰-8آمده است. او در آیات  1۳ن باب قرنتیا

 

خواهد  یلو معرفت زا یرفتخواهد پذ یانها پاخواهد رفت و زبان یانها از م. اما نبوتپذیردینم یانمحبت هرگز پا

قرنتیان ت )اول خواهد رف یاناز م یجزئ ید،اما چون کامل آ ی؛جزئ یزمان ناست و نبوت یمعرفت ما جزئ یراشد. ز

1۳ :8-1۰.) 

 

منظور پولس این بود که بسیاری از جوانب عصر حاضر، در زمان استقرار عصر آینده در کمال خود، ادامه نخواهند 

ای گویند پیش روی ما حاضر باشد، دیگر استفادهیافت. نه نبوت و نه عطای معرفت، وقتی اموری که از آنها سخن می

ی فضائل عالی مسیحی مانند ایمان و امید نیز در کمال عصر آینده جایی نخواهند نخواهند داشت. به طریق مشابه، حت

داشت. از تمام این عطایای روحانی و فضائل مسیحی که پولس در این فصل به آنها اشاره کرد، تنها محبت است 

ان نیز محبت خواهیم کنیم، و در آن زمکه به وجود و ارزش خود در عصر آینده ادامه خواهد داد. ما اکنون محبت می

شویم، و در آینده نیز مورد محبت قرار خواهیم گرفت. خودِ محبت، مشارکت داشت. ما اکنون مورد محبت واقع می

 در برکات عصر آینده است. در حقیقت، محبت تجلی اصلی آن برکات است. 

های د؟ تا اینجا روششناسانة محبت را در مشکالت کلیسای قرنتس به کار براما پولس چطور فضیلت آخرت

. برای مثال، او ایماندارانی که از درک باالتری برخوردار بودند را تشویق کرد مشاهده کردیم  کابردی او را متفاوت

پرستی تشویق تری که ممکن بود از این عمل آنها به بتها به خاطر مسیحیان ضعیفتا از صرف غذا در معابد بت

 آغاز کرد:  1: 8ضوع را اینطور در اول قرنتیان پولس این مو پرهیز کنند.شوند، 

 

تکبر است،  یةاما دانش ما« .یمهست ییما اشخاص دانا ةهم»که  دانیمیها: مبه بت یمیدر خصوص خوراک تقد

 (. 1: 8)اول قرنتیان  کندیحال آنکه محبت، بنا م
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 ها، استداللی دربارة چگونه محبت کردن بود. به عبارت دیگر، استدالل او دربارة پرهیز از غذای بت

کرد، با جدیت از محبت صحبت کرد. برای نمونه، وقتی دربارة پولس همچنین وقتی از رسالت خود دفاع می

 نوشت: 1۵-1۴: ۵داد، در دوم قرنتیان نحوة خدمت خود توضیح می

 

ردند. و به خاطر همه رد، پس همه مُ تن به خاطر همه مُ  یککه  یمدار یقینفرماست، چون ما حکم بر یحمحبت مس

: ۵)اول قرنتیان  کنند که به خاطرشان مرد و برخاست یستآن کس ز یخود، بلکه برا ینه برا یگررد تا زندگان دمُ

1۴-1۵.) 

 

ترین شکلی که پولس این تفکرات دربارة محبت را به کار گرفت، در دستوراتش دربارة عطایای صریح

القدس به اَشکال شگرفی عطایای خود را به قرنتیان بخشیده بود، اما غرور آنانی که عطایای روحانی بود. با اینکه روح

ارزش تری داشتند را بیجلوهنانی که عطایای کمها و نبوت داشتند، باعث شد تا بسیاری از آچشمگیرتری مثل زبان

به این نکته بود که تمام هایی که پولس امیدوار بود تا این وضعیت را بهبود ببخشد، با اشاره و یکی از راه. بشمارند

ول . همانطور که او در اهستند آزاردهندهاستفاده و بیعطایا، چشمگیر و غیره، اگر در محبت به کار گرفته نشوند، 

 نوشت:  ۲-1: 1۳قرنتیان 

 

 یشب یاهوه پر ینجپرصدا و سِ یمحبت نداشته باشم، زنگ یول یم،و فرشتگان سخن گو یانآدم یهااگر به زبان

داشته باشم که  یمانیاسرار و معارف را درک کنم، و اگر چنان ا ة. اگر قدرت نبوت داشته باشم و بتوانم جملیستمن

 (.۲-1: 1۳)اول قرنتیان  چمیم، اما محبت نداشته باشم، هجا کنبهها را جابتوانم کوه

 

توانند از دیدگاه انسانی بسیار چشمگیر به نظر بیایند. گر، همگی میالعاده، و ایمان معجزهها، معرفت خارقنبوت، زبان

تا دة آنها. استفاهای دنیوی یا لذت شوند، نه ارزشاما در واقعیت، آنها برای منفعت روحانی ایمانداران بخشیده می

تنها، وقتی که این زمانی که عطایای روحانی با محبت استفاده نشوند، برکات روحانی به همراه نخواهند داشت. 

دهند که در برکات عصر آینده شریک شود و اینگونه، رنج و مرگ عطایا در محبت استفاده شوند، به کلیسا اجازه می

 دهند. عصر حاضر را تسکین می
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 گیرینتیجه
در این درس دیدیم که چطور پولس به مشکالتی که در کلیسای قرنتس به وجود آمده بود، پاسخ داد. 

او به آنها را بررسی کردیم. در پایان، دیدیم که پولس کانُنی های زمینة ارتباط او با این کلیسا و نیز محتوای نامهپیش

و در نتیجه توبه از  کامل فراشناسی چگونه محور االهیات خود را با فراخوانی ایمانداران به بازنگری در آخرت

ارج آیندة ملکوت خدا امیدوار باشند و برای تا  ویکدیگر را بیاموزند شان به کار گرفت تا فروتنی و احترام به گناهان

 تالش کنند. 

شویم که کنیم که پولس چطور مشکالت کلیسای قرنتس را مدیریت کرد، متوجه میوقتی دقت می

مای ما تواند امروز نیز راهنهای او برای مشکالت آنان بود و نیز اینکه، میحلشناسی او، عنصر اساسی راهآخرت

شان را با کنند و همچنان عطایایبسیاری از مسیحیان، امروزه نیز دربارة خود بیشتر از آنچه هستند فکر میباشد. 

کنند. امروزه نیز کلیساها با تفرقه و شان را به احتیاجات و آرزوهای خود معطوف میو زندگی گیرندغرور به کار می

گیرند و برخی حتی مکاشفات انبیا و رسوالن خدا مانند پولس را نادیده میبندی و گناهان جنسی درگیر هستند. دسته

کنند. اما مسیح، پولس را به عنوان رسول خود نخواند که ما او را نادیده بگیریم، و مسیح برای ما نزیست و تحقیر می

کنیم، ولس گوش میوقتی به محور االهیات پ و نمرد که ما فقط خود را به این دنیای سقوط کرده راضی کنیم.

کند تا یکدیگر را محبت کنیم و در حالی که منتظر قرنتیان را تشویق کرد، ما را نیز تشویق میکه درست همانطور 

  نتیجة اعصار در بازگشت مسیح هستیم، بر او متمرکز شویم. 

 

 

 


