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 عهد عتیق پادشاهی، عهدها و کاُنن
 ۱درس 

 هدف از مطالعۀ عهد عتیق چیست؟

 مقدمه

 را تیقع عهد باید نفر یک چرا» بپرسیم ندارند مسیحی یا یهودی زمینۀ پیش و ریشه که کسانی از باشددد قرار اگر

 عهد» باشند: این مثل چیزی توانند می تر مثبت های واکنش گیرد.می قرار اصلی مسیر دو در احتماالً آنها پاسددخ «بخواند؟

 «اسدددت. خوب ما امروز برای که دارد وجود چیزهایی آن در هنوز زیرا بخوانیم را آن باید اما ،قدیمی اسدددت کتابی عتیق

 خواندن ارزش اصالً که است نامربوط و قدیمی آنقدر عتیق عهد حقیقت در» بود: خواهند این مثل چیزی منفی هایواکنشدد

   «ندارد.
 ستر با خود به خود شنوند، می دیگران زبان از عتیق عهد دربارۀ را نظراتی چنین ایمان با مسددیحیان وقتی خب،

 اماله خدا سوی از که است مقدسی کالم خداست؛ کالم عهدعتیق که داریم باور مسیب پیروان عنوان به ما کشددند. می عقب

 اما ؟کنند صحبت مقدس کتاب دربارۀ اینطور توانند می مردم چطور که شویم می کنجکاو آسددانی به بنابراین، اسددت. شددده

 ،«د؟بخوان را عتیق عهد باید نفر یک چرا» پرسددیم می مسددیحیان از وقتی حتی که باشددد برانگیز تعجب اول وهلۀ در شدداید

 نیمک مطالعه را عتیق عهد امروزه باید» گویند می حالت بهترین در .دهند می پاسخ ایمانان بی مثل درست آنها از بسددیاری

 خب،» گفت خواهند مسیحیان برخی حالت، بدترین در و «اسددت. خوب ما امروز برای که هسددت آن در اندکی چیزهای زیرا

 «ندارد. خواندن ارزش اصالً که است ربط بی و قدیمی آنقدر عتیق عهد بخواهی، را راستش
 را دروس سری این نام پرداخت. خواهد عتیق عهد کامل بررسی به که است دروسی سددری از درس سددتیننخ این

 عهد مهم بُعد سدده به آید، می بر آن اسددم از که همانطور دروس، این در ما ایم. نامیده قیکانُن عهد عت و عهدها پادشدداهی،

 شده یکپارچه خدا پادشدداهی اصددلی مو ددوع حول که اسددت کتابی عتیق عهد که دید خواهیم ما کرد. خواهیم تمرکز عتیق

 ،قیکانُن عهد عت یریق از اینکه و بست قومش با خدا که شد اجرا عهدهایی یریق از تاریخی نظر از پادشاهی این که اسددت؛

 کرد.می پیدا مرداق مشخص مکانهای و زمانها در خدا قوم خاص نیازهای مورد در عهدها این
 و عهدها پادشاهی، به مستقیماً آنکه از قبل «چیست؟ عتیق عهد مطالعۀ از هدف» ایم گذاشته را درس این نام ما

 عتیق. عهد ارتباط و اهمیت -پرداخت خواهیم مقدماتی مو دددوع یک به آغازین درس این در بپردازیم، عتیق عهد کانُن

   باشد. دقیق ایمطالعه شایستۀ عتیق عهد که ندارند باور سادگی به نیت خوش مسیحیان از بسیاری که است این حقیقت

 یمخواه این به نخسدددت، دارد. اهمیت عتیق عهد گرفتن یاد چرا که پردازیم می دلیل سددده به درس این در ما

 دوم باشددد. دشددوار برایمان عتیق عهد مطالعۀ که شددود می باعث کند می جدا ما از را عتیق عهد که ایفاصددله که پرداخت

 کشف هب اینکه، سوم و .پرداخت خواهیم باشد، داشته ما روزگار با باید عتیق عهد داریم انتظار که ارتبایی بررسی به اینکه،

 بکار امروزی و مدرن دنیای در خود زندگی در را عتیق عهد توانیممی آنها گرفتن یاد با که پردازیم می روشدددها برخی

   است. دور بسیار ما از عتیق عهد که رسد می نظر به اغلب چرا که بپردازیم مو وع این به اول بگذارید ببندیم.

 ما بافاصلۀ عهد عتیق 

 و مشددابه روندی عتیق عهد مطالعه هنگام به دانشددجویان از بسددیاری که رسددیدم نتیجه این به سددالها یی در من

 و هشددد اماله کالم عتیق عهد که اند گفته ما به ایمانمان اوایل یا کودکی زمان در کنند. می یی ای بینی پیش قابل تقریباً

 است میتعالی شامل فقط عتیق عهد که گیریم می نتیجه مو وع این گرفتن نظر در با ما از بسیاری و خداست قرددورناپذیر
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 امیدهای خدا، تقدس مثل کلی مو وعات دربارۀ فقط که زمانی تا حاال، شود. می اجرا ما مسیحی زندگی در سددادگی به که

 قرار شناآ قلمرویی در انگار که کنیم می احساس کنیم، می صحبت «مکن قتل» یا «مکن دزدی» نظیر فرامینی یا اسددرائیل

 نآ عمق در بیشددتر که وقتی .افتد می اتفاقات سددری یک عتیق، عهد تر جدی خواندن به کنیم می شددروع وقتی اما داریم.

 رد نیست. آشنا ما برای اصالً که دهند می نشددان را مو ددوعاتی عتیق عهد بخشددهای از بسددیاری که یابیم می در رویم، می

 برای عتیق عهد شددود؛ می تر دشددوار برایمان عتیق عهد با کردن راحتی احسدداس خوانیم، می بیشددتر را آن چقدر هر واقع،

   ماند. می غریب و دور سرزمینی مانند ما از بسیاری

 مو وع دو بر که کرد خواهد کمک ما به ،رسد می غریب و دور نظر به اغلب عتیق عهد چرا که مو وع این بررسی

 انواع انیاً،ث برسد؛ نظر به بیگانه بسددیار عتیق عهد که شددوند می باعث عواملی چه اینکه فاصددله، این دالیل اوالً، کنیم: تمرکز

   کنیم. می پیدا عتیق عهد در که ای بیگانه و غریب مو وعات انواع شویم، می روبرو آن با که هایی فاصله

 زیادی فاصلۀ عتیق عهد و خودمان بین اغلب چرا که ببینیم و بپردازیم مو ددوع این اصددلی دالیل برخی به بیایید

 کنیم. می احساس

 دالگل

 زا برخی دارند. بسیاری لدالی اسددت، نامانوس و بیگانه امروزی مردم برای عتیق عهد که ادعا این برای ایمانان بی

 شان ایمانی بی از صرفاً افراد این دیدگاههای از بسددیاری اما ،شددود می پشددتیبانی حقایق با و اسددت برحق ایشددان اظهارات

 اغراق عتیق عهد بودن عجیب در که شددود می باعث این و باشددند می بخش نجات ایمان فاقد ایمانان بی گیرد. می نشددات

 واهدخ بنظر عجیب بسددیار برایتان گوید می خدا دربارۀ زیادی چیزهای که کتابی قطعاً ندارید، اعتقاد خدا به وقتی کنند.

 واهدخ بنظر نامانوس کامالً برایتان نیز کرد آماده مسددیب برای را خدا قوم که کتابی ندارید، ایمان مسددیب به وقتی و رسددید.

 به د،رسدد می نظر به امروزی زندگی از دور بسددیار عتیق عهد گویند می که شددنویم می ایمانان بی از وقتی ین،بنابرا رسددید.

 شویم. زده شگفت نباید وجه هیچ

 عهد و خودمان بین چرا کنیم. می پیروی را مسددیب و داریم باور مقدس کتاب خدای به ما چطور؟ ایمانداران اما

 بیگانه سددرزمینی چون را آن که شددود می باعث اغلب عتیق عهد خرددوصددیت دو حداقل کنیم؟ می احسدداس فاصددله عتیق

 عهد خدا دیگر، سویی از و داد. بشددر به اسددت معروف زنده الهام به که فرایندی یریق از را عتیق عهد خدا سددویی، از بدانیم.

 ییعن ویژگی دو این سازد. محقق است معروف الهی انطباق به که فرایندی یریق از را آن مقرددود تا داشددت منظور را عتیق

   نیم.ک شروع زنده الهام فرایند با نخست بگذارید کنیم. احساس زیادی فاصلۀ که شوند می باعث الهی انطباق و زنده الهام

 ۱زندهالهام 

 این از ما نامیم. می «زنده الهام» مقدس کتاب الهی الهام مورد در تاریخی انجیلی مسدددیحیِ دیدگاه اغلب ما

 در ار اصلی نویسندگان نیات و تجارب ها، شخریت القدسرو  که کنیم می اسددتفاده مو ددوع این به اشدداره برای اصددطال 

 .بنویسدددند چه که کردند تعیین القدسرو  هدایت تحت بشدددری نویسدددندگان یعنی گرفت. بکار مقدس کتاب نوشدددتن

 علمنف مجرای یا کانال عنوان به بشری نویسددندگان از خدا که شددکل این به نشددد، نوشددته وارماشددین وحی با مقدس کتاب

 به صدددرفاً خدا گویی باشدددد شدددده وحی فرد به خیالی شدددکل به مقدس کتاب که نبود هم اینطور کند. اسدددتفاده ایالعات

 ایمحتو ،فراوان دقت با خدا برعکس، بنویسددند. عالی و برجسددته مذهبی مطالب که داد انگیزه مقدس کتاب نویسددندگان

 داد انجام فرآیندی راه از را کار این او اما .شود نامیده خدا کالم حق، به و باشددد خطا از عاری تا کرد کنترل را مقدس کتاب

   بود. آنان مقاصد و بشری نویسندگان یکایک شخریت ی دهنده بازتاب و متکی که

                                            
1 Organic Inspiration 



 : هدف از مطالعۀ عهد عتیق چیست؟1س در ن عهد عتیق                  پادشاهی، عهدها و کانُ

-۳- 

 .thirdmill.orgبرای ویدئوها، راهنمای مطالعه و سایر منابع رجوع کنید به خدمت هزارۀ سوم در وبسایت 
 

 آنجا در کند. می صددددحبت پولس های نامه مورد در پطرس آن در که 16-15:۳ پطرس دوم به کنید نگدداه

 خوانیم: می

گونه که برادر عزیز می پولس نبز مطیبق حیمت  که به او عطی شده خداوندِ می را رستگیری ببنگیرید، همین شکیبایی 

هیی او گوید  نیمهنویسد، هر آنگیه که از این امور سخن م هیی خود چنبن م او در همۀ نیمه اسک،، به شمی نوش، 

گونه که بی دیگر کنند، همینییگین تحریفد م مشکیم  مطیلا  اسک، که درکد دشکوار اسک، و نیه ن و سس،

 .(31-3:51 )دوم پطرس کنند، و این مونب ه کتشین خواهد شدهیی مقدّس چنبن م نوشته

 نبیا به بود. داده او به خدا که شددده نوشددته حکمتی با پولس های نامه که کرد تایید آیات این در رسددول پطرس

 خدا. سوی از باشند هایی نوشته بلکه نباشند بشری های نوشته صرفاً آنها تا بخشید الهام پولس رسدداالت به خدا رو  دیگر،

 این چطور او که کنید دقت بود. شددده وارد رسدداالت این در پولس شددخرددیت که کرد تایید نیز را این پطرس حال، این با

 هم هنوز خدا کالم از متون این .«عطا شدددده اسدددت، به شدددما نوشدددت او مطابق حکمتی که به پولس» کرد: بیان را واقعیت

 در که تاس فرایندی ی نتیجه رسول پولس های نامه پطرس، دیدگاه از که ببینیم توانیم می پس بودند. پولس های نوشددته

 بودند. دخیل بشری نویسندۀ هم و خدا هم آن

 شریعت تنها نه عتیق عهد شددریعت که اسددت دلیل همین به کند. می صدددق نیز عتیق عهد مورد در نظریه همین

 تعداد که است دلیل همین به شد. نازل موسی یریق از اما خدا از شددریعت این شددد. خوانده نیز موسددی شددریعت بلکه خدا،

 نوشتن برای مقدس مردان از او بود، عتیق عهد نهایی نویسددندۀ خدا هرچند .ندا شددده نامیده داوود مزامیر مزامیر، از زیادی

 بازتاب را هایشان موقعیت و مقاصد ها، شددخرددیت که دادند انجام هایی شددیوه به را کار این آنها و کرد اسددتفاده کتابها این

   نمود.

 را ما ،مقدس کتاب بشری نوشتار که نیست دشددوار برایتان حقیقت این درک کنید، می فکر مو ددوع این به وقتی

 باسددتان نزدیک خاور دنیای در آنها تمام بودند. باسددتان مردم از عتیق عهد نویسددندگان تمام کند. می دور عتیق عهد از

 مسددیب آمدن از قبل آنها چون شددکل، همین به نوشددتند. می و کردند می فکر زمان آن مردمان مانند و کردند می زندگی

 ماش و من که زمانی نتیجه، در ند.ا هنداد شددکل کامل یور به ما مانند را مسددیحی الهیات ،عتیق عهد نویسددندگان نوشددتند،

 همین به و اسدددت متفاوت بسدددیار امروزی دنیای با عتیق عهد دنیای که یابیم می در زود خیلی خوانیم، می را عتیق عهد

 رسد. می بنظر آشنا نا و بیگانه اغلب عتیق عهد دلیل

 ما نیز هیال انطباق که بپذیریم باید کنند، می ایجاد مقدس کتاب نویسندگان ی زنده الهام که مشددکالتی بر الوهع

   سازد. می دور عتیق عهد از را

 2انطباق الهی

 به را خودش خدا زمان هر که کنند می استفاده واقعیت این توصیف برای الهیدانان که است اصطالحی «انطباق»

 زا فراتر خدا آنجاییکه از گوید. می سخن انسان با و شود می ظاهر بشری محدود چارچوب و قالب در کند، یم آشکار انسددان

 کند. می صحبت ما با «کودکانه زبان» با و آورده پایین را خود کند، می آشکار را خودش که زمان هر ،ماست ترددور و درک

 خواهید یاد به ۷-۱:55 اشعیا در را مو وع این شما نیسددتیم. خدا سددخنان از یک هیچ درک به قادر ما صددورت، این غیر در

   است: شده نوشته که آورد

زیرا چنینیه آسمین از زمبن بلندتر  .افییر من افییر شکمی نبسک،، و نه راهییی من، راهییی شمی»:فرمییدخداوند م 

 ( 9-::55 )اشعبی« افییر شمی بلندتر اس،اس،، راهییی من نبز از راهییی شمی و افییر من از 

                                            
۲ Divine Accommodation 
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بطوری که هر مکاشفه ای که تاکنون انجام داده  ،(استاز محدودیت های ما  بی نهایت فراتر) است خدا بسددیار متعال

 م. پیروی نماییو  ردهدرک ک چه را که مکاشفه نمود،منطبق با ظرفیت های انسانی بوده است تا حداقل برخی از ما بتوانیم آن

ان زببشر منطبق نساخت. او بر ه یور کلی صرفاً خودش را ب به این درک برسیم که خدا در عهد عتیقحاال مهم است 

محدود قادر به درک آن باشددد. عالوه بر این، او عهد عتیق را برای شددرایط تاریخی و  صددحبت کرد که بشددرِرا به یرقی بشددری 

منظور که مردم یهودی سدداکن در خاور نزدیک باسددتان با آن روبرو می شدند. او کتاب مقدس را یوری  منظور داشددتخاصددی 

دند، یهودیان باستان بو ،مخایب اولیۀ عهد عتیق از آنجاییکهقابل درک باشد.  باستانکه در وهلۀ اول برای اسرائیلی های  داشت

خدا مقرر نمود که عهد عتیق به زبان عبری و آرامی باستان نوشته شود. خدا ده فرمان را روی سنگ داد زیرا این روشی معمول 

و سددبکهای ادبی که در عهد عتیق می یابیم، مثل روایت، شددعر، حکمت، ادبیات و  .بودبرای نوشددتن اسددناد مهم و بین المللی 

 آنچه را که خدا به آنها تا قوم خدا که در آن زمان می زیستند، بتوانند تبعیت می کرد، از سددبک خاور نزدیک باسددتان شددریعت

این  روبرو می شویم که واقعیتبا این  وقتی من و شما عهد عتیق را مطالعه می کنیم، دائماً . به همین دلیل،بفهمند ته استگف

کالم برای مردمی نوشدددته شدددده بود که بسدددیار متفاوت از ما بودند. عهد عتیق به یور خاص بر یبق توانایی ها و نیازهای قوم 

 نوشته شد.  باستاناسرائیل 

بنظر می رسد زیرا خدا آنها  بیگانه کشوریپس ممکن اسددت بگوییم که آیات عهد عتیق برای من و شددما اغلب مانند 

 در دورانسدداخته است. نویسندگان و مخایبین عهد عتیق برای آنها منطبق نموده و  الهامبرای مخایبین اسددرائیلی  اسدداسدداًرا 

باسدددتان زندگی می کردند که با روزگار امروز ما کامالً متفاوت بود. به همین دلیل، اغلب احسدددداس می کنیم که بین ما و عهد 

 عتیق فاصلۀ زیادی وجود دارد.

ه ک دوری عهد عتیق از ما پی بردیم، باید به مو وع دوم خود بپردازیم: انواع یا اقسام فاصله هایی حاال که به دو دلیلِ

 بین خودمان و عهد عتیق پیدا می کنیم. با چه چیزهایی در عهد عتیق روبرو می شویم که برایمان عجیب بنظر می رسند؟ 

 انواع 

ه س مااشماریم، رآشنا بنظر می رسد ب نا توانیم تمام راههایی را که عهد عتیق برای مانیاز به گفتن نیسددت که ما نمی

 تفاوتهای) : نخسددت، فاصددلۀ الهیاتیو این به ما کمک خواهد کرد مطر  کنیمرا بین خودمان و عهد عتیق فاصددله اصددلی از نوع 

؛ دوم، فاصلۀ (میان آنچه ما به عنوان مسددیحیان عهد جدید باور داریم و دیدگاههای الهیاتی که در عهد عتیق مطر  می شددوند

فرهنگهای امروزی ما و چشددم اندازهای فرهنگی متمایز خاور نزدیک باسددتان که آنها را در عهد عتیق تفاوتهای میان ) فرهنگی

تفاوتهای من و شددما به عنوان مردم عرر حا ر با مردمی که در عهد عتیق زندگی ) شددخرددی؛ و سددوم، فاصددلۀ (پیدا می کنیم

 کردند.  می

زندگی را نمی توان کامالً از یکدیگر جدا کرد؛ آنها  یشددخرفرهنگی و  حال همۀ ما باید درک کنیم که ابعاد الهیاتی،

عمیقاً در هم تنیده شده اند و به یرق مختلف و بی شماری بر یکدیگر تاثیر می گذارند. این مو وع در روزگار عهد عتیق صدق 

فاصله، تا  متمایز از عات در قالب سه نوعمی کرد، همانطور که در روزگار ما صددادق اسددت. از این رو، نزدیک شدن به این مو و

حدودی مرددنوعی خواهد بود. با این حال، هنوز به ما کمک خواهد کرد که هر کدام از این مو وعات را به یور مستقل در نظر 

 بگیریم.

 .مای که به هنگام خواندن عهد عتیق با آن روبرو می شویپس بگذارید ابتدا به فاصلۀ الهیاتی بپردازیم؛ فاصله

 الهیاتی

فاصله ای است که بین الهیات عهد عتیق و الهیات مسیحی عهد جدید  ،یکی از وا ددب ترین موانع مطالعۀ عهد عتیق

میان ِِ تاریخیاحسدداس می کنیم. وقتی دربارۀ فاصله الهیاتی صحبت می کنیم، چیزی که اول از همه به فکر ما می رسد، تفاوت 

. ما این مو وع را در نظر داریم که دارندای اسددت که نویسندگان عهد عتیق داشتند و مکاشفۀ کاملتری که مسیحیان  مکاشددفه
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عهد عتیق چیزهای زیادی دربارۀ خدا و رابطۀ ما با او تعلیم می دهد که حداقل در نگاه اول بنظر می رسد که بسیار متفاوت از 

د می گیریم. هر مسیحی که عهد عتیق را می خواند در مقطعی متوجه می شود که عهد آن چیزی اسددت که ما از عهد جدید یا

 عتیق دیدگاههای الهیاتی را ارائه می کند که بنظر با دیدگاههای عهد جدید شباهت ندارد. 

ند. اما انی کبه برخی نمونه های این تفاوتهای الهیاتی فکر کنید. به عنوان مثال، خدا ابراهیم را خواند تا پسرش را قرب

اگر امروز کسددی به ما بگوید که خدا از او خواسددته فرزندش را قربانی کند، چه فکری دربارۀ او می کنیم؟ ما حتی چنین ادعای 

. در زمان موسی خدا از قوم وفادار خود انتظار داشت که با گذشتن از مرر و رسیدن به سرزمین نخواهیم گرفتالهیاتی را جدی 

ات خویش را بجویند. اما مطمئناً برای ما عجیب است اگر بفهمیم گروهی از مسیحیان واقعاً با پای پیاده از بیابان عبور وعده، نج

موهای سر خود را کوتاه دربارۀ مردانی می خوانیم که نذر می کردند همچنین می کنند تا به نجات دسددت یابند. در عهد عتیق 

دمت به خدا می کردند. اما مطمئناً برای ما عجیب به نظر می رسد که خدا از چنین نذرهایی نکنند و با این کار خود را وقف خ

ی باشدددد که قوم اسدددرائیل چنین مقرر نمود که معبد تنها مکاندر عهد عتیق  خدا بسدددیار خوشدددنود بود. یا در نظر بگیرید که

باور داریم که مردم می توانند  ، در غیر این صددورت مجازاتشان مرب بود. اما امروز ما کامالًبایسددت خدا را در آنجا بپرسددتند می

پرسددددتش کنند. در زمان عهد عتیق خدا از قوم خود می خواسددددت که حیوانات را به عنوان کفارۀ در هر مکان و زمان خدددا را 

وزه ما چنین رسددومی را خشونت بر علیه حیوانات و آن را توهین به قربانی عیسی مسیب می دانیم. خدا گناهان قربانی کنند. امر

شدددهرهای کنعانی را صدددادر کرد، که در میان آنها زنها و کودکان هم بودند. اما نمی توانیم  نابودی کاملدر عهد عتیق دسدددتور 

 تور چنین کارهایی را صادر کند.دس امروزیترور کنیم که خدا در جنگهای 

عهد عتیق از ما می خواهد باور کنیم که خدا چنین کارهایی را انجام داد، در  که آیا همۀ ما کمی سددردرگم نشده ایم

حالی که کامالً متفاوت با عهد جدید به نظر می رسددددد. فهرسددددت این تفاوتهای الهیاتی ادامه دارند. چه چیز دیگری می توانیم 

 بین ما و عهد عتیق وجود دارد. بزرگیبگوییم؟ قطعاً تفاوت الهیاتی 

 نایفره

بخایر تفاوتهای فرهنگی میان خاور عالوه بر فدداصددددلۀ الهیاتی که بین عهد عتیق و عهد جدید مشدددداهده می کنیم، 

مانند سرزمینی دور به نظر می رسد. وقتی از تفاوتهای فرهنگی میان ما و عهد عتیق نزدیک باسددتان و جهان امروزی ما، باز هم 

ابعاد زندگی شخریت ها، نویسندگان اصلی و دریافت کنندگان عهد عتیق است که در  عهد عتیق صحبت می کنیم، منظورمان

خوانیم  می باستانواقع خروصیات فرهنگهایی بودند که این افراد در آن زندگی می کردند. هر زمان که دربارۀ زندگی در دنیای 

 میان خود و عهد عتیق، ، چه در بسیاری از فرهنگهای باستانچه در اسرائیل، کنعان، مرر، آشور، بابلیا آن را ترددور می کنیم، 

 بی شماری فرهنگی مردمی که در عهد عتیق با آنها روبرو می شویم، فر یات، ارزشها و عادات. فاصددلۀ فرهنگی حس می کنیم

داشددتند، درست مثل ما که در این عرر زندگی می کنیم. اما انتظارات، رسم و رسومات و عادات ایشان با ما فرق داشت و دلیل 

 آن زمانها و مکانهایی است که این افراد در آن زندگی می کردند.

اجتماعی ت ییر می کنند؛  فاصددلۀ فرهنگی اتفاق می افتد چون جامعۀ بشددری مدام در حال ت ییر اسددت. سدداختارهای

 سال پیش ترور کنید و دویستاز بسیاری جهات عجیب بنظر می رسند. آیا می توانید فرهنگ خودتان را در  تر رسددوم قدیمی

تفاوتها باعث می شددوند که احسدداس بسددیار ناخوشددایندی داشددته باشیم. مجبور  ،بر یبق آن زندگی کنید؟ برای بسددیاری از ما

 فاصلهکه برای عادت کردن و وفق دادن خودمان با آن شددرایط، زمان زیادی صددرف کنیم. حاال، اگر این مو ددوع در شدددیم  می

زمانی کوتاه و آن هم در سرزمین خودمان صادق باشد، چقدر بیشتر باید انتظار داشته باشیم که تفاوتهای فرهنگی بین خودمان 

بسیاری بین خاور نزدیک باستان و دنیای امروزی ما وجود دارد، بطوری که بسیاری از و دنیای عهد عتیق پیدا کنیم؟ تفاوتهای 

 آشنا به نظر می رسند.  چیزهایی که در عهد عتیق می خوانیم کامالً نا

طب س کنیم. در با آن احساس دوریفقط چند نمونه از ابعاد فرهنگی عهد عتیق را در نظر بگیرید که باعث می شوند 

بخواهیم در نظر بگیریم، دنیای عهد عتیق عمدتاً دنیای وابسدددته به کشددداورزی بود. ما در سدددراسدددر عهد عتیق دربارۀ  معمول

ای را که وارد سبک  اصلیی کشدداورزی و ماهیگیری می خوانیم، اما بسیاری از مردم شهری امروز به سختی می توانند فرایندها
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ی باستان شده بود، درک کنند. ما در عهد عتیق دربارۀ ازدواجهای از پیش تعیین شده می خوانیم و برای بسیاری از مردم زندگ

امروزی جددای سددددوال اسددددت کدده چطور زوع هددای جوان چنین رسددددومی را تحمل می کردند. ما از عهد عتیق می فهمیم که 

د. در ما از تک همسدددری به چالش کشدددیده می شدددو می بینیم که آرمانهای داشدددتند  های کتاب مقدس چند همسدددر چهره

ما را سددر در گم می کند. بعالوه، از صددفحات عهد عتیق در می یابیم که سدداختار  ،عتیق بردگی را می بینیم و این رسددم عهد

تمام فرهنگهای خاور نزدیک باسدددتان، از جمله اسدددرائیل،  در اجتماعی به نام امپریالیسدددم بر فرهنگ آنها حکمفرما بود. تقریباً

، یک ساختار اجتماعی ایده آل به شمار می رفت. آنها عمالً چیزی دربارۀ تفکرات دموکراتیک نبودمهم بخشی از یک امپراتوری 

یم، اغلب ُبهت زده می شویم که امروزی ما نمی دانسددتند. وقتی این مسددائل و خرددوصددیات مشابه زندگی عهد عتیق را می بین

چطور با آن برخورد کنیم. ما باید چه کنیم با کتاب مقدسددی که عمیقاً در قلمروِ فرهنگی بسیار متفاوت از ما ریشه دارد؟ زمانی 

که عهد عتیق را می خوانیم، این تفاوتها و سدددایر تفاوتهای فرهنگی باعث می شدددوند فاصدددله ای زیاد بین خودمان و عهد عتیق 

 احساس کنیم. 

 شخصی

جود ونیز فاصله نوع سومی از  ،عالوه بر فاصله های فرهنگی و الهیاتی که بین خودمان و عهد عتیق احساس می کنیم

صحبت می کنیم، به این واقعیت اشاره می کنیم که مردم  شددخرددی. وقتی از فاصددله یا تفاوتهای شددخرددیدارد، یعنی فاصددلۀ 

اغلب در این شددکافهای میان ما و  ،عتیق از بسددیاری جهات با مردم امروزی متفاوت بودند و عوامل بشددری و فردیروزگار عهد 

 آنها دخیل بودند. 

البته مردم عهد عتیق کامالً با ما متفاوت نبودند. همانطور که جلوتر در این درس خواهیم دید، ما می توانیم از برخی 

موارد دیگر، یرز فکر آنها بسددیار متفاوت با ما بود و این مو ددوع نباید باعث بسددیاری از باشددیم. اما در  یکیجهات مهم با آنها 

 .  گرفت می می زیستند، نشأتکه در آن  ای تعجب ما شود. با این همه، خلق و خوی آنها از دنیای الهیاتی و فرهنگی

از یک یرف، در نظر بگیرید که بسیاری از مردم عهد عتیق تجارب روحانی چشمگیری داشتند که با چیزهایی که ما 

امروز تجربه می کنیم شددباهتی ندارد. آنها رویاهایی از آسددمان می دیدند و صدددای خدا را به یور وا ددب می شددنیدند. آنها با 

توقف کنید و از خودتان این سددوال را بپرسددید: اگر شددما چنین تجارب موجودات آسددمانی کشددتی می گرفتند. حاال، لحظه ای 

و با  کرده بود الهامروحانی داشتید، چقدر با االن فرق داشتید؟ اگر رویاهایی می دیدید و صداهایی می شنیدید که خدا به شما 

تجاربی داشددتیم، به کلی تبدیل بودید؟ فکر می کنم اگر امروز چنین  می موجودات آسددمانی کشددتی می گرفتید، چه شددخرددی

 که چنین تجربیاتی از خدا داشتند عهد عتیق ی ازبا انسانهای که شدددیم. درک این مو ددوع باید به ما کمک کند که بفهمیم می

 . متفاوت هستیم بسیار

تاثیرات فرهنگی، چه نوع انسانهایی هستیم. در عهد عتیق، مردم برخی  از سددویی دیگر، در نظر بگیرید که ما به خایر

شدند.  نقشددهای فرهنگی خاصددی داشددتند که برای ما بسددیار عجیب هستند. مردم آن زمان شامل شاه، ملکه، رعیت و برده می

بارۀ پسر جوانی می خوانیم وحشددت میدان جنگ باستان را تجربه کردند و از قحطی و یاعون رن  بردند. ما در ،مردم عهد عتیق

 رد که در نبری شددجاعانه روبروی یک فرد غول پیکر ایسددتاد. زنی ارتشی را در جنگ رهبری کرد. ما فریادهای مایوسانۀ بردگان

و در نتیجه، ما در زمانه ای هستیم که  هستندمرددر را می شددنویم. امروزه، جمعیت کمی از ما انسددانها با این نوع شرایط روبرو 

 برایمان دشوار است درک کنیم که مردم آن زمان به هنگام عبور از چنین تجاربی چه فکر و احساسی داشتند. 

بنابراین، زمانی که این بررسی را شروع می کنیم، باید برای پذیرش این مو وع آماده باشیم که عهد عتیق از بسیاری 

ا ب بکراتدر نتیجه، نوشددته نشددد و ما دور به نظر خواهد رسددید. این بخش از کتاب مقدس در دنیای کنونی بسددیار جهات از ما 

 بسیاری بین خودمان و عهد عتیق روبرو خواهیم شد. شخریتفاوتهای الهیاتی، فرهنگی و 

: عهد عتیق چه برسدددیمود و عهد عتیق پرداختیم: باید به مو دددوع دوم حال که به دالیل و انواع فاصدددله های میان خ

ارتبایی با زندگی ما دارد؟ چرا باید انتظار داشددته باشددیم که چنین کتاب نامانوسددی، امروز چیزی ارزشددمند برای گفتن به ما 
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سخ این است که ما باید هنوز انتظار اما بدون شک، مهمترین پا ،داشددته باشددد؟ خب، پاسددخهای زیادی به این سوال وجود دارد

 داشته باشیم که عهد عتیق برای زندگی ما مهم باشد زیرا عهد جدید به ما این را تعلیم می دهد. 

 ارتباط آ  با ما

متاسفانه اگر در روزگار ما تعلیمی از عهد جدید بدرستی تفهیم نشده باشد، آن تعلیم این است: بسیاری از مسیحیان، 

با این دید می خوانند که انگار تعلیم می دهد عهد عتیق کهنه و قدیمی شددده اسددت، گویا که عهد جدید ما را از  عهد جدید را

عهد عتیق بی نیاز می کند. اما در حقیقت، عهد جدید درسددت برعکس این قهددیه سددخن می گوید. همانطور که خواهیم دید، 

ی مسددیحی  ددروری اسددت. زندگی کامل در مسددیب واقعاً حاصددل عهد جدید به ما می گوید که عهد عتیق مسددلماً برای زندگ

  گردد مگر آنکه از عهد عتیق راهنمایی و کمک بگیریم. نمی

عهد جدید از یُرُق مختلف به ما تعلیم می دهد که عهد عتیق مرتبط با زندگی امروز ماسددددت، اما ما فقط به دو مورد 

خواهیم کرد و در وهلۀ دوم، تعلیم پولس رسول را در نظر خواهیم گرفت. بگذارید اشاره می کنیم. نخست به تعالیم عیسی نگاه 

 چه گفت. عهد عتیق پذیری  ابتدا در این مورد فکر کنیم که عیسی دربارۀ ارتباط

 تعالیم عیسی

رای امروز ما تعلیم داد برسددددیم، به یور از آنچه عیسددددی دربارۀ اهمیت عهد عتیق بی متعادل برای اینکدده به دیدگاه

و دوم، اظهارات  ؛خالصدده به دو جنبه از تعلیم عیسددی نگاه خواهیم کرد: جنبۀ اول، نظرات به ظاهر منفی نسددبت به عهد عتیق

سددد ر مثبت او در باب پیوسددتگی و ارتباط عهد عتیق. بگذارید ابتدا به برخی تعالیم عیسددی بپردازیم که در نگاه اول به نظر می

 دیدگاهی منفی نسبت به عهد عتیق ارائه می کند. 

 نظرات منفی

بسیاری از مسیحیانی که باور دارند عیسی به ارتباط عهد عتیق پایان داد، برای اثبات ادعای خود به موعظۀ سر کوه 

و رویکرد او به این  ،به مسائل اخالقی بسیاری اشاره کرد ی سر کوه موعظه جایی ازاشاره می کنند. عیسی در  ۲-5در متی 

-۲1:5 مسائل باعث شد بسیاری گمان کنند که او در واقع مخالف تعالیم عهد عتیق بود. به آیات آشنای زیر دقت کنید. در متی

 سخنان عیسی را دربارۀ قتل می خوانیم: ۲۲

می امّی من به ش«    مین، و هر که قت  کند، سکزاوار محیکمه خواهد بودقت»اید که به پبشکبنبین گفته شکده، شکنبده

گوید، سزاوار محیکمه در  راقیگویم، هر که بر برادر خود خشم گبرد، سزاوار محیکمه اس،؛ و هر که به برادر خود م 

 ( 55-:535 )مت  حضور شوراس،؛ و هر که به برادر خود احمق گوید، سزاوار آتد نینم بُوَد

 اینگونه به مو وع زنا اشاره کرد: ۲۱-۲۲:5 عیسی در متی

گویم، هر که بی شیوت به زن  بنگرد، همین دم در دل خود بی امّی من به شمی م «  زنی مین»اید که گفته شده، شنبده

 ( 55-:5:5 او زنی کرده اس، )مت 

 دربارۀ یالق صحبت کرد: ۳۲-۳1:5 او در متی
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گویم، هر که امّی من به شمی م «  ای بدهدهر که زن خود را ط ق دهد، بیید به او ط قنیمه»همچنبن گفته شکده که 

گردد؛ و هر که زن ط ق داده شککده را به زن  عفت  ط ق دهد، بیعث زنیکیر شککدن او م عل، ب زن خود را نز به

 ( 15-:135 کند )مت زنی م بگبرد، 

 :می بینیم زمانی که عیسی دربارۀ سوگند سخن گفت دردوباره این الگو را  ۳۱-۳۳:5 در متی

من  امّی «بلیه به سوگندهیی خود به خداوند وفی کن سوگند دروغ مخور،»اید که به پبشبنبین گفته شده، و بیز شکنبده

 ( 13-:115 گویم، هرگز سوگند مخورید، نه به آسمین، زیرا که تخ، پیدشیه  خداس، )مت به شمی م 

 دربارۀ انتقام نیز سخن گفت: ۳۷-۳۱:5 عیسی در متی

ویم، در برابر گامّی من به شمی م   «چشکم به عو  چشکم و دندان به عو  دندان»اید که گفته شکده، نبز شکنبده

 شکخ  شکریر ایستیدگ  نینبد  اگر کس  به گونۀ راس، تو سبل  زند، گونۀ دیگر را نبز به سوی او بگردان )مت 

155:-19 ) 

 اینگونه به مو وع محبت به دشمن پرداخت: ۱۱-۱۳:5 و در آخر مسیب در متی

خود  گویم دشمنینامّی من به شمی م  «نمی و بی دشمن، دشمن  کن ات را محا، همسییه»اید که گفته شده، شنبده 

 ( 33-:315 رسینند، دعیی خبر کنبد )مت را محا، نمییبد و برای آنین که به شمی آزار م 

تیق عباید بپذیرند که عیسددی بزرگترین مکاشددفۀ خداست و تعالیمش کاملتر از تعالیم عهد  مسددیبحال، تمام پیروان 

بود. او بدده قلددب نفوذ می کرد و به دورترین افق ها می پرداخت، به گونه ای که عهد عتیق هرگز به آنجا دسددددت نیافته بود. اما 

د، انتقام زنا، یالق، سوگن قتل، متاسددفانه بسیاری از مسیحیان این برداشت را از این آیات داشته اند که دیدگاه عیسی نسبت به

آنها معموالً چیزی شبیه این است: آنها می گویند  استداللقت با تعالیم عهد عتیق ناسددازگار است. و محبت به دشددمن در حقی

اما عیسی توجه را به قلبی معطوف ساخت که پر از خشم و نفرت است. عهد  ،عهد عتیق تعلیم داد که قتل فیزیکی اشتباه است

اما عیسددی از آن فراتر رفت و دربارۀ زنای قلب سخن گفت. دربارۀ مو وع یالق نیز  ،عتیق زنای جسددمی را ممنوع می دانسددت

بسددیاری معتقدند که عهد عتیق آن را به دالیل متعددی مجاز می دانست، در حالی که عیسی با این تعلیم عهد عتیق مخالفت 

مورد سوگند نیز این بحث را مطر  می کنند که عهد  . دراستفسدداد جنسی تاکید نمود که تنها دلیل مجاز برای یالق، کرد و 

عتیق گفت سددوگند خود را زیر پا نگذارید، اما عیسی به پیروان خود گفت که هرگز سوگند نخورند. همین مفسران اغلب بر این 

اما عیسی تعلیم داد که باید ببخشیم.  -«شمچشم به عوض چ» -حمایت می کرد شددخرددیباور هسددتند که عهد عتیق از انتقام 

آنها بر این عقیده هسددتند که عهد عتیق محبت به همسددایه و دشمنی با دشمن را تعلیم داد، اما عیسی این فرمان را به محبت 

 به دشمنان نیز بسط داد.

داریم برای اینکه فکر کنیم عیسی آمد خوبی  دلیلاز تعالیم عیسددی درسددت باشد، پس ما  رای حال، اگر این تفکرات 

بیشددتر و دقیقتر فکر می کنیم، خیلی  5تا پیروانش را از اقتدار اخالقی عهد عتیق آزاد سددازد. اما وقتی به کالم عیسددی در متی 

الیم یچ وجه مخالف تعنیست. هرچند مکاشفۀ عیسی باالتر از عهد عتیق است، اما به هشایسته اصالً  زود می فهمیم که این نظر

 او این بود که با رد برخی سوء تفاهمات در زمینۀ تعالیم عهد عتیق، مهر تاییدی به آن بزند. نیتعهد عتیق نبود. بلکه 

با خودِ عهد عتیق مخالفت نکرد. در عوض،  5برای اینکه عیسی را بدرستی درک کنیم، باید بدانیم که عیسی در متی 

 می کردند، مخالفت نمود. در روزگار عیسددی، تعداد اندکی از مردمتفسددیر عهد عتیق را  ،نایسددیان و کاتباو با روشددهایی که فر

شان مذهبیو به همین دلیل مردم عادی در اسرائیل به شدت به تعالیم رهبران داشددتند. به کتاب مقدس  دسددترسددی مسددتقیم

)که در قسدددمت باال خواندیم( عنوان کرد،  5را در متی  تهدددادهاتکیه می کردند. همانطور که خواهیم دید، وقتی عیسدددی این 
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ق ن و فریسیان به عهد عتیادر هماهنگی با عهد عتیق بودند در نقطۀ مقابل سنتهایی قرار داد که کاتب دیدگاههای خویش را که

 ز جزئیات ثابت می کنند که قهیه این بود. افزوده بودند. شماری ا

که گفته و شددددنیده شددددده بودند. به بیان دیگر، او دربارۀ  به چیزهایی می پرداختاوالً بدداید دقت کنیم که عیسددددی 

رجوع های شددفاهی صددحبت می کرد تا خود عهد عتیق. وقتی عیسددی و شددخریت های دیگر عهد جدید به عهد عتیق  سددنت

سخن می گفتند. و عیسی در هیچ کجای عهد جدید مو وعاتی که به « خوانده شده»یا « نوشته شده»کردند، از چیزی که  می

مخالفت کرد؛ او با چیزی « گفته شده بود»این عناوین معرفی شددده بودند را رد نکرد. اما در موعظۀ سر کوه، او با آنچه به مردم 

بیانی سدداده تر، عیسی سخنان خود را در نقطۀ مقابل سخنان کاتبان و فریسیان قرار  مخالفت کرد. به« شددنیده بودند»که مردم 

داد. عیسددی با آنچه در عهد عتیق نوشته شده بود مخالفت نمی کرد، بلکه با سنتهای شفاهی که معلمین دیگر در اسرائیل زنده 

 شده بود.  نوشتهه می کرد تا آنچه شد اشارگفته نگاه داشته بودند مخالفت داشت. بخایر همین دائماً به آنچه 

از این نظر، ما باید نگاه دقیقتری داشددته باشددیم به آنچه عیسددی دربارۀ این تفسیرات شفاهی عهد عتیق گفت. بیایید 

 دوبارۀ به این مقایسه هایی که عیسی انجام داد فکر کنیم. 

شم را بسط داد و خ« قتل مکن»عیسی حکم  دربارۀ مو وع قتل باید بگوییم هرچند بسیاری از مردم معتقد بودند که

را نیز در آن گنجانید، اما مهم اسددت بدانیم که عهد عتیق نه تنها قتل، بلکه اختالف و نفاق را نیز میان قوم خدا محکوم دانست. 

 ن شده است.بیا 1:1۳۳ عهد عتیق از هماهنگی و صلب در میان قوم خدا به خوبی در مزمور آرمانینمونۀ 

 (35311 )مزمور !اینک چه خوش و چه دلپسند اس، که برادران به ییدل  بی هم به سر برند

 متداول در دوران عیسددی اختالف و نفاق را نادیده می گرفتند البته مادامی که به قتل فیزیکی منجر نشود. یسددنتها

برعکس، عیسدددی این تعلیم غلط را با تکرار و تاکید بر معیارهای حقیقی عهد عتیق تکذیب می کرد. او این کار را با پیوسدددتن و 

 ربط دادن ممنوعیت قتل با ممنوعیت خشم انجام داد. 

. اما بار در خرددوص زنا، بسددیاری از مردم معتقدند که عیسی ممنوعیت زنا را گسترش داد و زنا در قلب را بدان افزود

عهد  همهمتر از همه اینکدیگر به روشنی می بینیم که عیسی با قوانین و احکام عهد عتیق مخالفت نکرد و آن را گسترش نداد. 

عتیق فقط از قوم خدا نخواسددت که از زنای جسم بپرهیزند، بلکه چشم یمع داشتن یا زنا در قلب را نیز تقبیب شمرد. همانطور 

 می خوانیم: 1۲:۲۱ که در خروع

ات، یی غ م و کنبزش، یی گیو و االغد، یی هبچ چبز دیگر او، طمع ات طمع مورز  به زن همسککییهبه خینۀ همسککییه»

 ( 3:551 )خروج مدار

یمع ورزیدن به زن شددخص دیگر را به و ددو  منع نمود. بنابراین، می بینیم که مو وع بحث عیسی رد  ،فرمان دهم

 آن بود.  از مجدد حمایتدن شریعت عهد عتیق نبود، بلکه کر

بسددیاری از مفسرین دربارۀ مو وع یالق معتقدند که عیسی بار دیگر با عهد عتیق مخالفت نمود. اما باید درک کنیم 

ه و اختیار را داده کحق به آنها این که در زمان عیسی، بسیاری از رهبران مذهبی در اسرائیل معتقد بودند که قانون عهد عتیق 

تحت این شددددرط که برگه های قانونی یالق را صددددادر کنند. اما همۀ ما البته ، بگیرنداز زنددان خود بدده هر دلیددل ممکن یالق 

 می گوید: 16:۲ دانیم که عهد عتیق به صراحت بیان می کند که خدا چنین رفتاری را تایید نمی کند. همانطور که مالکی می

 ( 3155 )م ک  پوشینداش را به خشون، م ق نفرت دارم، و از آن که نیمهمن از ط »

عیسددی با جزئیات بیشددتر مو ددع خود را دربارۀ یالق شددر  داد و این مو ددوع را روشددن نمود که  ۷-۳:1۷ در متی

 با یالق بر اساس خودِ عهد عتیق بود، بخروص بر اساس روایت خلقت آدم و حوا.  ویمخالفت 
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سوگند خوردن در عهد عتیق مخالفت کرد. اما  عملخرددوص سوگند فکر می کنند که عیسی با  بسددیاری از مردم در

زمان  مخالف بود. ظاهراً در از تعالیم آن انحرافاتبار دیگر می گوییم که عیسدددی با تعالیم عهد عتیق مخالفت نمی کرد، بلکه با 

به شددریی که فرد برای پایبندی به کالمش سددوگند نخورده باشددد.  ،اسددت جایزعیسددی برخی مردم تعلیم می دادند که درو  

قض د را ندروغها را منع کرده، نه فقط دروغهایی که سدددوگنتمام عیسدددی با این تعلیم مخالفت کرد و تاکید نمود که عهد عتیق 

 می خوانیم: 1۲-16:6 می کنند. همانطور که در امثال

چشمین متیار، زبین دروغگو، : شد چبز اس، که خداوند از آنیی ببزار اس،، بلیه هف، چبز، که از آنیی کراه، دارد

 ( :3-3151 ریزد )امثیلگنیه را م دستین  که خون ب 

 فرمود: ۳۲:5 عیسی در متیبه همین خایر بود که 

 ( :1:5 مت )« نه» شمی «نهِ» و بیشد «بله» همین شمی «بلهِ» پس

ن و فریسیان از معیارهای عهد عتیق قاصر اعیسددی با عهد عتیق مخالف نبود، بلکه نشان داد که سنتهای شفاهی کاتب

 .  بودند

حکم  در اصل،بسددیاری از مردم در مورد انتقام معتقدند که عهد عتیق آن را مجاز شددمرد و عیسددی آن را رد کرد. اما 

اسرائیل  رسددمی را در دادگاههای قهدداتشددد تا  در نظر گرفته ۲۱:۲1 در خروع« چشددم در عوض چشددم»نی بر بعهد عتیق م

ها و قراص های خود را عادالنه و به تناسب جرمی که انجام شده بود ارائه  کند. خالصۀ کالم، آنها می بایست قهاوت راهنمایی

 و نیکوییبرعکس، عهد عتیق تعلیم داد که . مسدددائل بین شدددخردددی به کار رودمی کردند. هدف این معیارها این نبود که در 

 می خوانیم: 1۱:1۷ همانطور که در الویان رحمت باید اساس و راهنمای رفتار در این موقعیت ها باشد.

 ( 35539 )الویین از فرزندان قوم خوید انتقیم مَیِد و از آنین کبنه به دل مگبر    من ییوه هستم

را  شخریرا یوری برداشت کرده بودند که گویا خدا انتقام « چشددم در عوض چشددم»در زمان عیسددی، مردم عبارت 

دانسددته اسددت. این باور وجود داشددت که هر زمان کسی به شما آسیب رساند، شما حق این را دارید که همان بال را سر او مجاز 

مخالفت کرد و تعلیم عهد عتیق را تردددریب نمود، که به موجب آن باید در روابط  از شدددریعتراف حبیاورید. اما عیسددی یا این ان

 خود با یکدیگر محبت نشان دهیم. 

من با دش کردن که عهد عتیق تعلیم داد که دشمنی اشتباه بر این باورند، بسددیاری از مردم در مورد محبت به آخر در

اینطور « ات را محبت کنهمسدددایه» مبنی بر 1۱:1۷ فرمان الویان از ظاهراَ برخی معلمین در زمان عیسدددیقابل قبول اسدددت. 

ن چنی هرگز عهد عتیق خودِالبته اما  .«یبا دشددمنانت دشمنی کن»مناسددب اسددت که  به همین میزان اسددتنباط می کردند که

 دشمنان می خوانیم:با  رفتار، دستورات زیر را در رابطه با یرز ۱:۲۳ چیزی نمی گوید. در حقیقت، در خروع

 ( 3551 هرگیه به گیو یی االغِ سرگردان دشمن، برخوردی، حتمیً آن را نزد وی بیزآور )خروج»

. در عوض، او با تفاسیر غلط قرار ندادعهد عتیق  در تقابل با دیدگاههایبنابراین، عیسددی بار دیگر دیدگاههای خود را 

 عهد عتیق تاکید نمود. راستینزمانۀ خویش به مخالفت برخاست و مجدداً بر حقانیت تعالیم 

ال، ایم. حاداد، جداً تعالیم او را درست درک نکردهاگر ترددور کنیم که عیسی چیزی برخالف خودِ عهد عتیق تعلیم می

را که عهد عتیق از قوم  اعمالیکرد و باورها و  ی اغلب مسددیر عهد عتیق را آشددکار میهمانطور که در ادامه خواهیم دید، عیسدد

، تعالیم مسددیب فراتر از تعلیم عهد عتیق پیش رفت و شخریت خدا و ارادۀ او را برای حیثاز این داد.  انتظار داشددت، شددر  می

تیق عهد عاز اما عیسددی هرگز با عهد عتیق و تعالیمش مخالفت نکرد. برعکس، او با تفاسددیر غلط  قومش بیشددتر آشددکار نمود.

 مخالفت نمود.
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با بررسدددی نظرات به ظاهر منفی عیسدددی نسدددبت به عهد عتیق، که در واقع تایید آن بود، باید به آیاتی بپردازیم که 

 . تردیق نمود را برای شاگردانشاقتدار عهد عتیق و ارتباط آن به راحتی مشاهده کرد که عیسی توان در آنها  می

 اظهارات مثبت

 عهد عتیق ببینیم. به عنوان مثال، کتببه یور کلی، راههای زیادی هسددتند که می توانیم نگرش مثبت عیسددی را به 

رجوع می کرد. او جالل خود را در کوه تبدیل هیئت نمایان سدددداخت، خود  عنوان پایۀ تعالیم کتددب عهددد عتیق به او دائمدداً بدده

پیامبران( ایستاد. و عیسی در یول زندگی اش تمامی قلب خود را متعهد به  سرگروهار( و ایلیا )ذهنگامی که بین موسی )قانونگ

 ایاعت از تمام تعالیم عهد عتیق ساخته بود. 

نگرش مثبت عیسی به عهد عتیق، بار دیگر به موعظۀ سر کوه نگاه خواهیم کرد. به  از یمشددخرددنمونه های  برایاما 

 فرمود، توجه کنید: 1۱-1۲:5 آنچه عیسی در متی

ام تی کنم، بلیه آمده ام تی آنیی را نسکککهیی پبیماران را نسککک کنم؛ نبیمدهام تی تورات و نوشککتهگمین مارید که آمده

ای از تورات هرگز زای  گویم، تی آسمین و زمبن زای  نشود، نقطه یی همزهزیرا آمبن،به شمی م  تحققشکین بخشکم 

 ( 35-:3:5 نخواهد شد، تی اینیه همه به انجیم رسد )مت 

پایان دهد و آنها را نسخ نوشددته های پیامبران  یاتورات  بهدر اینجا عیسددی با قدرت تمام اعالن کرد که او نیامده که 

 تا به پایان رسیدن همه چیز، زایل نخواهد شد.  نقطه یا همزه ای از آنحتی . او تاکید کرد که تمام عهد عتیق، کند
ر عیسددی درسددت برخالف آن چیزی بود که گفت. آنها و، بسددیاری از اوقات مسددیحان فکر می کنند که منظمتاسددفانه

و فکر می کنند که منظور عیسی چیزی را می خوانند  «،ام تا تحققشددان بخشمتا آنها را نسددخ کنم، بلکه آمده امامدهین» عبارتِ

یه آاما با نگاه به آنچه عیسددی بعد از آن « .نامربوط کنمرا نسددخ کنم بلکه آن را  من نیامدم که ]عهد عتیق[» شددبیه به این بود:

 گفت، می دانیم که این منظور عیسی نبود. در آن آیه می خوانیم:  1۷:5 یعنی در متی

، پیدشیهِ  آسمیناهمب، شکمیرد و به دیگران نبز چنبن ببیموزد، در پس هر که یی  از کوچیترینِ این احییم را کم

کوچیترین به شمیر خواهد آمد  امّی هر که این احییم را انرا کند و آنیی را به دیگران ببیموزد، او در پیدشیهِ  آسمین 

 ( :395 )مت  بزرگ خوانده خواهد شد

ها ه نادیده گرفتن آنبه کالم عیسدددی در این آیه دقت کنید. اگر مردم این احکام را نگاه ندارند یا دیگران را تشدددویق ب

یسیان ن و فراخواهند بود. عیسی می دانست که کاتب ترینکوچک آسمانحتی اگر کوچکترین احکام باشددد، در پادشدداهی ند، نک

فقط برخی از  که شددداگردانش نه اصدددرار داشدددت اوعمل می کردند. بنابراین،  گزینشدددیدر رویکرد خود به عهد عتیق بسدددیار 

خود  ان وفادارروتمام جزئیات عهد عتیق را به رسددمیت بشددناسددند و از آنها پیروی کنند. مسددیب از پی ، بلکهانتخابیقسددمتهای 

ت و اظهار داشر بود رِعهد عتیق باشددند. در حقیقت، او بر اقتدار عهد عتیق آنقدر مُ کتب انتظار داشددت که مطیع تمام جزئیات

ریسیان داشته ن و فامی توانیم امیدوار باشیم که سرنوشتی بهتر از کاتب ،عهد عتیق پایبند باشیمتنها در صورتی که به تمام  که

 بیان کرد: ۲۱:5 این مو وع را بدین گونه در متی او. همانطور که باشیم

برتر از پیرسیی  علمیی دین و فَریسبین نایشد، هرگز به پیدشیه  آسمین راه  گویم، تی پیرسیی  شمیزیرا به شمی م 

 (  :515 )مت  نخواهبد ییف،

آورد. مطیع بودن  می اکنون همۀ ما باید بپذیریم که کالم عیسددی در اینجا انواع و اقسام سواالت کاربردی را به وجود

معناسددت؟ امروزه مسیحیان چطور باید فرمانهای عهد عتیق و حتی کوچکترین آنها در دنیای مدرن به چه به تعالیم عهد عتیق 

همین باید برایمان ، جااما در این ،را نگاه دارند؟ اینها سددواالت مهمی هسدددتند که در این سدددری دروس به آنها خواهیم پرداخت
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عهد عتیق  اتخواند فراپافشاری کنیم، اینکه عیسی پیروانش را  تعلیم داد به روشنیکه عیسی کافی باشددد که بر اصددول پایه ای 

می دانستند، برعکس، باید تمام ابعاد آن را یاد می گرفتند  نامربوط. آنها نباید عهد عتیق را را به عنوان کالم مقتدر خدا بپذیرند

 و از آن پیروی می کردند. 

 تعالیم پولس 

حال که دیدیم عیسددی چطور به ما تعلیم داد که عهد عتیق را به زندگی مسددیحی مرتبط بدانیم، باید به یور خالصه 

ول بپردازیم. ما برای درک موافقت او با عهد عتیق، به نظرات او دربارۀ عهد عتیق خواهیم پرداخت، درست به شهادت پولس رس

همانطور که کالم عیسددی را مورد بررسی قرار دادیم. نخست، نظرات به ظاهر منفی پولس را در مورد شریعت عهد عتیق بررسی 

مثبت وی در خرددوص ارتباط و پیوسددتگی عهد عتیق با روزگار ما خواهیم پرداخت. بیایید  اظهاراتخواهیم کرد و سددپس، به 

 ابتدا برخی نظرات به ظاهر منفی پولس را در خروص عهد عتیق در نظر بگیریم: 

 نظرات منفی

ادق، ص ایماندارانمتاسفانه، بسیاری از مسیحیان امروز معتقدند که پولس در واقع با عهد عتیق بسیار مخالف بود. این 

به متون بسددیاری از نامه های پولس رجوع می کنند اما ما برای بحث خود، فقط به یک نمونه اشاره خواهیم کرد. به کالم زیر از 

 توجه کنید: 5-1:۳ غالییان

روشن  مسبح بهای غَ طبین نیدان، چه کسک  شکمی را افسکون کرده اس،ی زیرا در برابر چشمین خود شمی عبس  

خواهم این را بدانم5 آیی روح را بی انجیم اعمیل شریع، ییفتبد یی فقط م  .چون کس  که بر صلبب شد، ترسبم گردید

خواهبد بی ت ش انسین  به مقصد آیی تی این حد نیدانبد که بی روح آغیز کردید و اکنون م  بی ایمین به آنچه شکنبدیدی

آیی خدا از آن نی، ! مگر اینیه براست  ببیوده بوده بیشد یببیوده بر شکمی گششته اس، آیی همۀ آن چبزهی برسکبدی

آورید، یی از آن رو سیزد که اعمیل شریع، را به نی م کند و معجزات در مبین شمی ظیهر م روح را به شکمی عطی م 

 (:-351 )غ طبین که به آنچه شنبدید ایمین داریدی

اش چیزی بیشدددتر از عهد عتیق حال ما باید به آسدددانی بپذیریم که باور پولس این بود که مسدددیب دربارۀ خدا و اراده 

ای کاملتر بود. اما مسددیحیانی که قرددد و نیت بدی ندارند، اغلب عهد جدید مکاشددفهآشددکار کرده بود. او معتقد بود که ایمان 

خوانند و فکر می کنند که پولس معتقد بود که عهد عتیق بی ربط اسددددت. اما در حقیقت، چنین متونی )مثددل آیات باال( را می 

 پولس منکر ارتباط و پیوستگی عهد عتیق نبود. او صرفاً با سوء استفاده از عهد عتیق مخالفت کرد. 

تیق دریافت کردند یا شدددریعت عهد ع توسدددطرا  القدسرو ، پولس پرسدددید که آیا غالییان ۲به یور خاص در آیۀ 

دربارۀ اعتماد و توکل ایشان سوال کرد. آیا بعد از آنکه با رو  شروع کردند، باز به تالش انسانی خود  ۳بوسددیلۀ ایمان. او در آیۀ 

پرسدددید که آیا معجزات رو  از این رو اتفاق افتاد که آنها شدددریعت را حف  کرده بودند یا بخایر  5اتکا خواهند کرد؟ و در آیۀ 

؟ در هر صددورت، نکتۀ پولس در این بود که برکات ایمان مسددیحی از یریق حف  شددریعت حاصددل ایمان آوردنداینکه به انجیل 

 نمی گردد، بلکه از یریق ایمان به انجیل مسیب پدید می آید. 

تیق اط و اقتدار عهد عاین سخن و سخنان مشابه پولس در نوشته هایش بسیاری را به این فکر فرو برد که پولس ارتب

 مرتبط: به اینجا پیش می رود کهرا جایگزین آن نمود. در واقع، این بحث اغلب  القدددسرو را رد کرد و و ایمددان مسددددیحی و 

 گردانی از انجیل است.زندگی روزانه مسیحی به منزله رویعهد عتیق به  دانستن

کنیم، در می یابیم که پولس درسددت مانند عیسددی  این آیات نگاه می زمینه و چارچوبوقتی با دقت بیشددتری به  اما

 قاز عهد عتی ای که سوء استفادهیعانه و محکم در برابر مخالف خودِ عهد عتیق نبود. او مخالف سوء استفاده از آن بود. پولس قا

اعمال خوب حاصل می گردد. در این آیات،  بوسیلهدینی که می گفت نجات  مروع دینی شریعت گرایانه بود،که ایستاد  می شد
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غالییان  ،از یریق تعالیم غلطی که می گفت نجات با حف  شریعت حاصل می گردد برخاست کهپولس با معلمینی به مخالفت 

ق یو پولس برخالف این تعلیم دروغین ترریب کرد که انجیل مسیب با تعلیم صحیب عهد عت. را زیر داوری شددریعت آورده بودند

 1۳تا  1۱پرداخت. در آیات  و ددددعیتبه این  ۳همدداهنگی دارد. دقددت کنیددد بدده اینکه پولس چگونه در آیات بعدیِ غالییان 

 خوانیم: می

 ملعون بید هر که»اند، چرا که نوشته شده اس،5 زیرا آنین که بر انجیم اعمیل شکریع، تیبه دارند، همگ  زیر لعن،

کس به واسطۀ شریع، واضح اس، که هبچ «آنچه در کتیب شکریع، نوشکته شده بیب، نمیند در به نی آوردن تمیم 

امّی شریع، بر ایمین متی  نبس،، بلیه   «پیرسی به ایمین زیس، خواهد کرد»شود، زیرا نزد خدا پیرسکی شمرده نم 

گونه می را از به نیی می لعن شد و اینمسبح  «کسک  که اینیی را به عم  آوَرَد، به واسکطۀ آنیی حبیت خواهد داش، »

 (  31-3151)غ طبین  «هر که به دار آویخته شود ملعون اس،»لعن، شریع، بیزخرید کرد، زیرا نوشته شده که 

یه نجاتشان تک برایهمانطور که این آیات تو ددیب می دهند، پولس با کسددانی مخالفت کرد که به ایاعت از شددریعت 

می کردند. او با کسددانی مخالفت کرد که می خواسددتند به واسددطۀ شریعت عادل شمرده شوند. مادامی که این شیوۀ مذهبی ما 

ایمان  ،از چنین لعنتی فرارباشد، زیر لعنت هستیم زیرا هرگز نخواهیم توانست کامالً و بدون کم و کاست ایاعت کنیم. تنها راه 

 که لعنت ما را به خود گرفت. است یبه مسیح

اما آیا پولس با خود عهد عتیق مخالفت کرد؟ آیا او تعلیم حقیقی عهد عتیق را برای مسدددیحیان بی ارتباط دانسدددت؟ 

 ییاندر غالاو ایمان حاصل می گردد. ی  تنها بوسیلهپولس از عهد عتیق اسددتفاده کرد تا ثابت کند که نجات  ،قطعاً نه. در واقع

   نبی اعالن کرد: در آن که نقل قول کرد ۱:۲ از حبقوق 11:۳

 (355 قوقاح)  «پیرسی به ایمین زیس، خواهد کرد»

 ایمانِ مسیحیان در واقع با تعالیم عهد عتیق سازگار بود.  تنها بوسیله ییبق گفتۀ پولس، انجیلِ نجات 

نظرات به ظاهر منفی پولس دربارۀ عهد عتیق در واقع نظرات منفی او دربارۀ سددوء استفاده از عهد حاال که دیدیم که 

عتیق به عنوان سددیستم پارسایی از یریق اعمال می باشد، این مو وع به ما کمک خواهد کرد که بفهمیم پولس رسول به یور 

  جدی اقتدار و ارتباط عهد عتیق را برای پیروان مسیب تایید کرد.

 اظهارات مثبت

بطور کلی، پولس بددارهددا و بددارهددا به عهد عتیق رجوع می کرد تا از الهیات خود دفاع کند. نقل قولها و گریزهای او به 

 عهد عتیق در سدددراسدددر نوشدددته های وی دیده می شدددود. اما بطور وا دددب تر، پولس به مسدددیحیان این تعلیم را نیز می داد که

توجه  ۱:15 . به کالم او در رومیانباشدبسیار عجین و مرتبط شان با زندگیعهد عتیق  انتظار داشددته باشددند که مسددیحیان باید

 کنید:

خشد، بزیرا آنچه در گششکته نوشکته شده اس،، برای تعلبم می بوده تی بی پییداری و آن دلگرم  که کتب مقّدس م 

 ( :353 )رومبین امبد داشته بیشبم

، مزامیر، وعده ها و داستانهامسددیحی ما  روری است. وقتی  امیدبر اسدداس این آیات، عهد عتیق برای رشددد و حف  

 داوری های عهد عتیق را می خوانیم، امید ما در مسیب رشد خواهد کرد.

ارتباط عهد عتیق با زندگی ما، در دوم پولس در زمینۀ  اظهار قطعیامددا بدددون شددددک، صددددریب ترین و جدددی ترین 

 یافت می شود: 1۲-16:۳ تیموتائوس
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تی مرد خدا به  تمیم  کتبِ مقدّس الییم خداس، و برای تعلبم و تأدیب و اص ح و تربب، در پیرسیی  سودمند اس،،

 ( :3-3151 )دوم تبموتیئوس کمیل برای هر کیرِ نبیو تجیبز گردد

به عهد جدید « مقدس کتبِ یتمام» عبارتاغلب تردددور می کنیم که اکثر مسدددیحیان با این آیه آشدددنایی دارند، اما 

اما زمانی که  ،دارد اشارات تلویحی ایعهد جدید  ر موردددیدگاههای ما برای  عبارت. خب، شکی نیست که این اشاره می کند

به تیموتائوس نوشددددت، او به یور خاص عهد عتیق را در نظر داشددددت. بنابراین، به « کتب مقدس»پولس در جای دیگر دربارۀ 

العاده ای توجه کنید که عهد عتیق قادر اسددت به ما بدهد. عهد عتیق قادر اسددت به ما بیاموزد، توبیخ کند، اصال  فوقچیزهای 

. خالصددۀ کالم، پولس گفت که عهد عتیق آنقدر مرتبط اسددت که تقریباً تربیت کندبرای هر کار نیکو  پارسددایی رما را دنماید و 

    روری است. می توان گفت برای زندگی مسیحی واجب و

، نه تنها باید فاصددددله ای که بین ما و عهد عتیق وجود دارد را می کنیم عهد عتیق مطالعهبه بنابراین، وقتی شددددروع 

امروز  به زندگی عتیقاعتراف کنیم، بلکه باید درک کنیم که عهد جدید ما را فرا می خواند که کامالً انتظار داشددته باشددیم عهد 

به معنای مطالعۀ  عهد عتیقما مرتبط اسددت. مطالعۀ عهد عتیق به معنای وقت صرف کردن روی چیزی نامربوط نیست. مطالعۀ 

 نجات حکیم سازد. کتابی است که می تواند ما را برای 

 ا در زندگی امروز خود بکار ببندیم.گردیم به مو وع سوم: چطور عهد عتیق رمی در این بخش از درسمان، بر

 کاربرد آ  برای ما

 باعثاسددت.  یبزرگ وظیفه یعهد عتیق  به کار بسددتنما در این درس باید معلوم باشددد که درک و  مخترددر از بحثِ

در  .و آن را پیاده کنند مطالعه کردهبه پیروان مسیب کمک می کند تا عهد عتیق را  القدسرو  آسددودگی خایر است بدانیم که

واقع، او ما را از راههایی هدایت می کند و تعلیم می دهد که هرگز نمی توانسددتیم با قدرت خود به آن دست یابیم. اما همانقدر 

انتظار داشددددته باشددددیم که هد، نباید به خودمان اجازه بدهیم که راحت یلب شددددویم و که این مو ددددوع به ما ایمینان می د

د عه بستنبکار  نحوه ی فراگیریِتمام کارها را انجام دهد. در عوض، مسئولیت ما در مقابل خدا این است که چالش  القدسرو 

 تائوس. پولس رسول در دوم تیموو بیشترین تالشمان را در این راه بکنیمبپذیریم،  بفهمیم و مسددئوالنه به شددیوه هاییعتیق را 

 سخن گفت: تیموتائوس هب دربارۀ این مسئولیت 15:۲

شرمسیری نبس، و ک م حقبق، را سکخ، بیوش که مقاول خدا بیشک ، همچون خدمتییری که او را سکاا  برای 

 ( 3:55 )دوم تبموتیئوس بندددرست  به کیر م به

هایی چالشمسددیحیان امروز، به اخترار به سه مو وع خواهیم پرداخت. نخست، برای برای کشددف کاربرد عهد عتیق 

بکار بستن عهد عتیق با آنها مواجه می شویم. دوم، به ارتبایات و پیوندهایی خواهیم  تالش برایرا بررسددی خواهیم کرد که در 

که باید در هنگام بکارگیری عهد  تحوالتی را؛ و سوم، را در عرر ما ممکن می سازند ای کتاب قدیمی چنینپرداخت که اجرای 

 عتیق مد نظر داشته باشیم.

 چالش 

رک کنیم و آن را در زندگی امروز خود بکار ببنیدم، با چه چالشددددهایی روبرو وقتی سددددعی می کنیم عهددد عتیق را د

اما ما توجه خود را بر یک مو ددوع محوری و اصلی متمرکز  ،شددویم؟ راههای بسددیاری برای توصددیف این چالش وجود دارند می

ه اید یاد بگیریم که چطور بر این فاصله کخواهیم کرد: ما باید یاد بگیریم که چطور فاصددلۀ میان عهد عتیق و خود را پر کنیم. ب

 . را به زندگی امروز خود مربوط سازیمآن فائق آییم تا جایی که بتوانیم  ،ما را از عهد عتیق دور می کند
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م، خدا عهد عتیق را به قوم خود که ه ایبگذارید تا حد ممکن این مساله را وا ب و صریب بیان کنیم. همانطور که دید

کردند داد تا بتوانند در زمانۀ خویش برای او زندگی کنند. اما به این قهددددیه نیز پی بردیم که او عهد سددددالهای دور زندگی می

عتیق  دعتیق را به ما داد تا ما نیز بر اسددداس آن زندگی کنیم. اما ما در دنیایی زندگی می کنیم که بسدددیار متفاوت با دنیای عه

می سازد بدانیم که که برایمان دشوار  ،شکافی عمیق و وسیع بین ما و عهد عتیقاسددت. به همین دلیل، فاصددله ای وجود دارد، 

ود بکار خ روزگارعهد عتیق را به شددیوه ای درسددت و معتبر در  باید. بنابراین، اگر بکار ببندیمدر زندگیمان  را عهد عتیق چگونه

از آنجا یق عهد عتکه  دنیاییرا درک کنیم یعنی  نخست، باید دنیای باستان :ببندیم، باید با سدده چیز سددر و کار داشددته باشددیم

یای دنچه لحاظهایی با از دنیای ما به اینکه  توجه کنیمو  عبور کنیمتیق فاصددددلۀ تاریخی میان خود و عهد عاز دوم، باید  .آمددد

. و سددوم، باید آنچه از عهد عتیق می آموزیم را برای از بین بردن این فاصددله استفاده کنیم و آن را در اسددتعهد عتیق متفاوت 

 زندگی امروز خود و دیگران بکار ببندیم. 

را خالصدده کرد. پولس با صحبت دربارۀ عهد عتیق کاربرد چالش  11:1۱ توجه کنید که چگونه پولس در اول قرنتیان

 ، گفت:از مررخروع اسرائیل  ازعهد عتیق  روایات

رگم بدر زمانی به سر میاگن امور چو  نمونه بر آنا  واقع گردگد و نوشوته شود تا عبرتی باشد برای ما که 

 (.۱۱:۱1 )اول قرنتیا  تتحقق گافته اس که غاگتِ همۀ اعصار

حاال توجه کنید که پولس در اینجا حداقل سدده چیز را بیان کرد که برای ما حائز اهمیت اسددت. نخست، او از وقایع و 

 «،نوشددته شددد تا عبرتی باشد برای ما»اینها گفت که دوم، وقتی « و نوشددته شددد. این امور واقع گردید» :ها سددخن گفتنوشددته

مسیحی خود در قرنتس صحبت کرد. و سوم، وقتی پولس مسیحیان را همچون کسانی توصیف  و خواهران دربارۀ خود و برادران

و نوشته های  وقایعدر واقع به شددکاف موجود بین قرنتیان و « ،غایت همۀ اعرددار تحقق یافته اسددت»نمود که در زمان ایشددان 

ایمانداران عهد جدید در دوره ای متفاوت از که درک کرد اشدداره کرد. این سخنان نشان می دهند که پولس به و و   باسددتان

از این سددخنان پولس رسدددول می توانیم  .تحقق تاریخ قرار داریم دورانپایان و در ایمانداران عهد عتیق زندگی می کنند. ما در 

و با دنیای  ،با شکاف زمانی بین ما ،با دنیای باستانحا ر باشیم تا بفهمیم که چالش بکار بسددتن عهد عتیق این اسددت که باید 

 .روبرو شویم امروزی مان

دنیای خودمان است. یکی از  پشددت سددر نهادن، کاربرد مناسددب عهد عتیق در زندگی امروز ما، مسددتلزم اول وهله در

وظایف کلیدی ما این اسددت که عهد عتیق را همانطور که هست تفسیر کنیم. البته کسی نمی تواند این کار را بی عیب و نقص 

مدرن خود بیرون آییم. با این وجود، همۀ ما می دانیم وانمود کردن  چشددددم اندازهایانجام دهد. ما نمی توانیم به یور کامل از 

تاریخی  یک کتاب در بافت نه برای مطالعهصادقا تالشبه اینکه کتابی قدیمی مسددتقیماً برای ما نوشددته شددد چه تفاوتی دارد با 

منحرددر به فرد خود. هر دانشجویی که در مطالعۀ عهد عتیق جدی است، باید با این حقیقت دست به گریبان شود که ما داریم 

ه بکه هزاران سددال پیش زندگی می کردند. شددده  نوشددتهکتابی را می خوانیم و بکار می بندیم که به یور خاص برای کسددانی 

بطور مستقیم با ما صحبت نمی کنند؛ ما داریم این کالم  الهام یافته ی او نویسددندگان ، خدا ودر این کتابی بسددیار مهم، معنای

 می شنویم. دورفاصله را که خطاب به دیگران گفته شد، از 

تون م یاولیهبه همین دلیل، بعهی جاها همیشه باید از خود بپرسیم که این کالم در اصل چه معنایی داشت. معنای 

یت های ایشان چه بود؟ آنها به و. اولبرقرار کردعهد عتیق مسددیر اولیۀ آنچه خدا می خواسددت قومش از عهد عتیق یاد بگیرند را 

می کردند؟ قرار است در دروسی که  چطور درکعهد عتیق را  آیات مورد نظر ازشرایطشان چه بود؟  چه چیزی اعتقاد داشتند؟

عهد عتیق، آن را  اولیه ی نویسددددندگان و مخایبیندر این مجموعه ارائه خواهد شددددد یاد بگیریم که چطور با سددددفر به دنیای 

 مطالعه کنیم. 

م، باید با دقت به زمانهای میان عهد عتیق و برای اینکه عهد عتیق را بدرستی در زندگی مان بکار ببندیدر وهلۀ دوم، 

را که در ایمان کتاب مقدسددددی اتفاق افتاد، درک نماییم. همانطور که در ادامه  توسدددعه هاییحال نگاه کنیم تا انواع پیوندها و 

زمان توسدددعه و رشدددد یافتند. اینطور نبود که خدا یکبار به قومش چیزی بگوید و دیگر  خواهیم دید، تعالیم عهد عتیق در یول
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راجع به آن مو دددوع حرفی نزند. برعکس، در یول این شدددکاف تاریخی میان عهد عتیق و روزگار ما، خدا مکاشدددفاتی عمیقتر و 

و قسددمتی از آن در عهد جدید پدیدار بیشددتر داد. قسددمتی از این مکاشددفۀ گسددترش یافته در خودِ عهد عتیق ظاهر می شددود 

 ، برای از بین بردن این فاصله، باید تمام چیزهایی که خدا گفته است را در نظر بگیریم. تمام مواردگردد. اما در  می

در وهلۀ سوم، چالش بکار بستن عهد عتیق این است که ما باید قایعانه به این حقیقت متعهد باشیم که عهد عتیق با 

این واقعیت ما را ملزم « برای ما نوشددته شددد.»آینده نوشددته شددد. همانطور که پولس گفت، عهد عتیق  هایدر نظر گرفتن نسددل

کنددد کدده به مسددددئولیت هایی که به عنوان ایمانداران در دنیای امروز داریم توجه کنیم. نیازهای قوم خدا در این عرددددر از می

بسددیاری جهات مشابه نیازهای قوم خدا در گذشته است، اما این نیازها جدید و متفاوت نیز هستند. اگر قرار باشد عهد عتیق را 

 د از خود و شخریتهای کتاب مقدس آگاه باشیم. امروز به یور موثر بکار ببندیم، بای

ئله ی مسافراد در بکار بردن عهد عتیق در عرر حا ر روبرو می شوند آشنا شدیم، باید به  تمام حاال که با چالشی که

اف از دنیای عهد عتیق بگیریم و از شک که می توانند به ما کمک کنند تا تعلیم را اترالیبپردازیم: خطوط  دوم از مو وع کاربرد

 تاریخی عبور دهیم و به دنیای امروز برسانیم چیست؟ چه وجه اشتراکاتی این کار را میسر می سازند؟

 پیوندها

تاب وجود ک محتوایبرای اینکدده کتددابی بدده زندددگی یک نفر ربط پیدا کند، باید نوعی پیوند یا ارتباط بین خواننده و 

. یر باشدآن کتاب کاربردپذباید به یریقی، چیزی بین مهمون کتاب و تجربۀ شخری خوانندگان مشترک باشد تا  داشددته باشد.

بطور کلی، کتابها از این خاصددیت برخوردار هسددتند و این امر به یور خاص در مورد عهد عتیق نیز صدق می کند. بنابراین، در 

چه پیوندهایی بین دنیای عهد عتیق و دنیای ما وجود دارد که آن را قابل اجرا یا مرتبط با زندگی این مقطع، باید بپرسددددیم که 

 امروز ما می کند؟

این پیوندها را فهرسددت بندی کنیم، اما بنظرم خوب است که به سه چیز که با  راههای زیادی هسددتند که می توانیم

دنیا زندگی می کنیم و از  همانخدا داریم، در  همانفکر کنیم. به یور خاص، ما  مخایبین اصدددلی عهد عتیق اشدددتراک داریم،

 را شر  دهیم.  اترالهمان نوع مردم هستیم. بیایید این سه خطوط 

 خدا هما 

 که خدای آگاه باشددیماین حقیقت  ازباید همیشدده نخسددت، همانطور که عهد عتیق را با یکدیگر بررسددی می کنیم، 

عهد جدید همان خدایی اسددددت که در عهد عتیق دربارۀ او می خوانیم. مسددددیحیان وفادار، امروزه همان خدایی را  مسددددیحیانِ

 .  آمده بودخدمت می کردند، حتی قبل از آنکه عیسی بدنیا  باستانخدمت و پرستش می کنند که اسرائیلی های 

دهد میزیرا کالم خدا تعلیم  ،بسیار مهمی ایجاد می کند ارتبایاتدمت می کنیم، خدا را خ هماناین حقیقت که ما 

بود. حال، در اینجا باید محتاط باشددیم. کتاب  باسددتانکه خدا ت ییر یا تبدیل ناپذیر اسددت. او امروز همان اسددت که در دوران 

ناپذیری بدین معنا نیسدددت که خدا هیچ کاری اما فقط از برخی لحاظ. ت ییر ،اسدددت ت ییرناپذیرمقدس تعلیم می دهد که خدا 

اسددت. برعکس، همانطور که الهیات مسددیحی سددنتی تعلیم می دهد، سدده انجام نمی دهد. به این معنا نیسددت که او بی حرکت 

وعده های  در یا خود، شخریت یا صفاتدر خود،  تدبیر ازلیر اسددت. او د ت ییرناپذیریریق اصددلی وجود دارند که خدا در آنها 

اسددددت. بیایید سدددده یریق را باز کنیم که در آنها ت ییرناپذیری خدا به ما این ایمینان را می دهد که او  ت ییرناپذیر عهد خود

 روزگار عهد عتیق بود.همان است که در 

کتاب مقدس به روشددنی تعلیم می دهد که هر آنچه خدا انجام داده و هر اسددت.  ت ییرناپذیرخدا  تدبیر ازلینخسددت، 

 1۱:۱6 و یکپارچۀ خداست. همانطور که اشعیای نبی در اشعیا ت ییرناپذیر، بخشددی از یر  دادن اسددتحال انجام  درخدا آنچه 

 می گوید:
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و تمیم   تدببر من برقرار خواهد میند،“گویم5 م  .و آنچه را که هنوز انجیم نشده، از قدیم کنمانتیی را از ابتدا ببین م 

 ( 31531 )اشعبی “خشنودی خود را به نی خواهم آورد

ما در این درسددها، هدف و مسیر این نقشۀ جاودان را با جزئیاتی مورد کندوکاو قرار خواهیم داد، اما در این مقطع، به 

 مقاصددد او دراو در عهد عتیق با  مقاصددداین بسددنده خواهیم کرد که ت ییرناپذیری نقشددۀ جاودان خدا به ما تعلیم می دهد که 

بطوری که یکی  -، این دو عهد دو نقشۀ متفاوت را ارائه نمی کنندهر تفاوتی هم که ببینیمسددت. عهد جدید همسددو و هم تراز ا

است  اییکپارچه  یجایگزین دیگری شود یا با دیگری در تهاد باشد. برعکس، عهد عتیق و عهد جدید مراحل و قدمهای نقشه 

 برده و خواهد برد.  ت ییرناپذیرکه همواره تاریخ را به سوی یک هدف 

در وهلۀ دوم، شددخرددیت یا صددفات خدا ت ییرناپذیر اسددت. خدا در زمانهای مختلف، جنبه های متفاوتی از شخریت 

همواره  هد، اما شخریتِ خود را نشددان می دهد؛ گاهی اوقات رحمت و بخشددش نشددان می دهد، گاهی اوقات خشم نشان می د

از  1۲-1۱:1 هرگز ت ییر نمی کند. توجه کنید به شددیوه ای که نویسددندۀ عبرانیان در عبرانیان -یا یبیعت جاودان او -پایدار او

 یبیعت جاودان مسیب صحبت کرد:

نی روند، امّی تو برآنیی از مبین م ! دسکتین توس،و آسکمینیی صکنع،  تو، ای خداوند، در آغیزْ بنبین زمبن را نییدی،»

ای آنیی را چون ردای  در هم خواه  پبچبد، و بسککین نیمه !آنیکی همکه چون نیمهْ مندرس خواهند شککد !مکین م 

 ( 35-3153 )عارانبین« !امّی تو همین هست ، و سیلییی تو را پییین  نبس، .نییگزین خواهند شد

 گوید:می 1۲:1 و یعقوب

هر بخشکد نبیو و هر عطیی کیم  از بیالس،، نیزل شده از پدر نورهی که در او نه تیببری اس، و نه سییۀ نیش  از 

 ( 3:53 )یعقوب دگرگون 

 ماند.  کند؛ برعکس، شخریت او همواره ثابت باقی میخدای ما ت ییر نمی 

کنیم که بسددیاری از مسددیحیان به ثابت و اسددتوار بودن شددخرددیت خدا شددک سددفانه، ما در روزگاری زندگی می متا

اند. آنها یوری عمل می کنند که گویی خدا در عهد عتیق یک سددری صددفات دارد و بعد از آن از صددفاتی دیگر برخوردار  کرده

به ما درس می داد. بعد از دینی ام دربارۀ جنگ یوشددع در اَریحا  شددش سدداله بودم به یاد دارم که معلمکودک اسددت. زمانی که 

ا، خدا در عهد عتیق خیلی ها و دخترهپسر»آنکه داسددتان را تعریف کرد، به همۀ ما دانش آموزان کالس نگاهی انداخت و گفت 

او همه را دوست  ،در عهد جدیداالن عوض شددده است.  خدابدجنس بود. او در آن زمان حتی می خواسددت کودکان بمیرند. اما 

و البته همۀ ما بخایر این « دارد. آیا از این مو دددوع خوشدددحال نیسدددتید که در عهد جدید زندگی می کنید نه در عهد عتیق؟

 مو وع خوشحال بودیم. هیچ کدام از ما نمی خواستیم مثل کودکان اریحا کشته شویم. 

ما اشددتباهی جدی کرد. شددخرددیت خدا از زمان عهد عتیق ت ییر با وجود اینکه معلم دینی من منظور بدی نداشددت ا

. و او همانقدر که در عهد اسددددت. برعکس، او همانطور که در عهد عتیق پر از داوری بود، در عهد جدید نیز چنین ه اسددددتنکرد

ا ددر است، همواره نیز اینچنین نیز چنین بود. شددخرددیت خدا همانگونه که در حال ح عتیق، در عهد اسددتپر از محبت  جدید

 است.  ت ییرناپذیربوده و خواهد بود. او 

. مربوط می شودزندگی امروز ما  بهت ییرناپذیری صددفات خدا به ما دلیلی می دهد که باور داشددته باشددیم عهد عتیق 

بسیار متفاوت از کارهای او در عهد جدید بنظر می رسد،  ،در ظاهر عهد عتیقجدا از این حقیقت که بسیاری از کارهای خدا در 

نجام . هر کاری که او در عهد عتیق ااستکه می گوید شخریت خدا هرگز ت ییر نیافته موافق باشیم باید با تعلیم کتاب مقدس 

ی او ، می توانیم مطمئن باشیم که کارهاداد، شخریتش را بازتاب کرد و به این دلیل که شخریت او کوچکترین ت ییری نکرده

عهددد جدددید نیز با یبیعت جاودان او هماهنگی دارد. اگر ایمانداران عهد عتیق و ایمانداران عهد جدید همان خدا را با  هدر دور

تباط تیق ارهمان صددفات دارند، باید انتظار داشددته باشددیم که شددباهتهایی پیدا کنیم بین روشهایی که خدا با ایمانداران عهد ع
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. و این شددددباهتها عهد عتیق را به زندگی های ما مرتبط کندبرقرار می کرد و با ایماندارانی که در عهد جدید ارتباط برقرار می 

 می سازند. 

است. مسلماً خدا به هر آنچه به قوم خود وعده  ت ییرناپذیردر وهلۀ سددوم، وعده های خدا نیز در سراسر کتاب مقدس 

 دیخدا قوم خود را تهد ،مقدس کتاب در اوقات از یاریبسددداد، عمل خواهد نمود. البته در اینجا نیز باید احتیاط به خرع دهیم. 

د های عهوعده .ستندینعهد  یوعده ها ،شنهاداتیو پ داتیاما تهد .شوند ینم محققدهد که  یم یشنهاداتیآنها پ به ایکند  یم

می  1۲:6 هسددتند که خدا قسم خورده که انجام می دهد و این قسم ها استوار و پایدار هستند. همانطور که عبرانیان چیزهایی

 گوید:

هی هر چه آشییرتر سیزد، آن را بی وعدهسکین، چون خدا خواسک، تیببرنیپشیر بودن قصکد خود را بر واربین به همبن

 ( 3:51 )عارانبین سوگند تضمبن کرد

در آسددمان ببیند، عهد جاودان را خدا وعده داد که هرگاه رنگین کمان  16:۷ عهدهای خدا ت ییرناپذیرند. در پیدایش

وعده داد که عهد او با  1۲به یاد خواهد آورد و دیگر دنیا را با یوفان نابود نخواهد کرد. خدا سدددده بار در پیدایش  را با نو خود 

که با پدران قوم عهد جاودان خدا را از قوم خواسددددت که داوود  1۱-15:16 ابراهیم عهدددی جاودان خواهد بود و در اول تواریخ

اشاره  5:۲۳ سرزمین وعده را به قوم اسرائیل خواهد داد. داوود در دوم سموئیل خدا بود به یاد آورند کهکها( بسددته شده )پاتریار

 و خانۀ یهودااسرائیل،  ناکامی هایو هر چند که نسلش بر تخت اسرائیل خواهد نشست.  کرد که خدا عهدی جاودان با او بسددت

 این آیات را می خوانیم: 6۱-5۷:16 لداوود به تبعید منجر گشت، اما خدا همواره عهد خود را با ایشان نگاه داشت. در حزقیا

بی گونه که تو عم  کردی، من بی تو عم  خواهم کرد، زیرا تو فرمکییکد5 بکه همینزیرا خکداونکدگکیرْ ییوه چنبن م »

ات بی تو بستم، به یید خواهم بی این حیل، من عید خود را که در اییم نوان   شکیستن عید، سوگند را خوار شمردی

 ( 11-9531: )حزقبیل آورد و بی تو عید نیودان  استوار خواهم داش،

ش کرده یا آنها را کنار گذاشددته رسددد خدا در عهد جدید گاه گاهی وعده هایش را فرامو باید قبول کنیم که بنظر می

وقتی کتاب مقدس را به خوبی درک می کنیم و به یاد می آوریم که خدا ت ییر نمی کنید، به این  -اسددت. اما حقیقت این است

نتیجه خواهیم رسید که تمام عهدهای خدا تحقق یافته یا خواهد یافت. به همین علت، ما دلیل خوبی داریم که باور کنیم عهد 

را می توان به یرق موثر در مورد خودمان به عنوان شددداگردان مسدددیب و در عردددر عهد جدید پیاده کرد. خدا وعده های  عتیق

 بسیاری به ایمانداران عهد عتیق کرد و ما می توانیم ایمینان حاصل کنیم که او در عهد جدید نیز آن وعده ها را نگاه می دارد.

ارند، د ت ییرناپذیراین نظر به یکدیگر مرتبط هسددتند که هر دو یک خدای  حاال که دیدیم عهد عتیق و عهد جدید از

این واقعیت که ما در همان دنیا زندگی  -بدداید به دومین نوع پیوند میان ایمان عهد عتیق و ایمان مسددددیحی امروزمان بپردازیم

 می کنیم. 

 دنیا هما 

دنیایی را توصیف می کند که من و شما امروز در آن زندگی می کنیم.  به یور خالصه، عهد عتیق از دنیایی می آید و

خ از این رو ما از یک تاری .بلکه همینجا روی این کرۀ خاکی شکل گرفت ،ایمانِ ایمانداران عهد عتیق در دنیای دیگر رشد نیافت

حداقل دو نوع پیوند موجود میان ایمان عهد  مشددترک برخورداریم. و این وقایع باید ما را به شددرایطمشددترک و مجموعه ای از 

جدید و ایمان عهد عتیق رهنمون سازد. نخست، عهد عتیق پیش زمینه هایی فراهم می کند که بسیاری از تجارب کنونی ما را 

. بگذارید ت داردرا توصیف می کند که با بسیاری از تجارب فعلی ما شباه موقعیتهاییتشریب می نماید. و دوم اینکه، عهد عتیق 

کند، یممان پیش زمینه های تاریخی فراهم ایمانیبه بررسددی این مو وع بپردازیم که وقتی می گوییم عهد عتیق برای تجارب 

 منظورمان چیست. 
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چشمگیرترین خروصیات عهد عتیق این است که وقایع و تعالیم بیشماری را گزارش می کند  امایکی از بدیهی ترین 

 خیالیکدده پیش زمیندده هددا و وقددایع و تعلیمات دورۀ عهد جدید را شددددکل می دهند. وقایع عهد عتیق در خالء روی نداد. آنها 

 برای همیشه اثراتی ماندگار روی دنیا باقی گذاشتند. اتفاق افتادند و بسیاری از آنها  واقعی نبودند. این وقایع در تاریخ

به عنوان مثال، ده فرمان که در کتاب خروع به اسددرائیل داده شددد، پیش زمینه ای مهم و حیاتی برای تعلیم اخالقی 

رِ عهد جدید فراهم کرد. به همین شددکل، انتخاب داوود به عنوان  ای تاریخی زمینه پیش ،قوم خدا دائمیپادشدداهی خاندان سددَ

ای  زمینهش بیگانه، پی هایتاریخی تبعید اسرائیل به سرزمین واقعیتبرای تبار عیسی به عنوان پسر بزرب داوود فراهم می کند. 

های بیشدددمار دیگر، عهد عتیق با نمونهها و نمونهاو آمد تا اسدددیران را آزاد کند. در این  که برای اعالن عیسدددی فراهم می کند

   کند.میفراهم  آن را تاریخی ی که پیش زمینه چرازندگی عرر عهد جدید مرتبط است، 

حاال، در وهلۀ دوم، عهد عتیق با عهد جدید مرتبط اسددت زیرا وقایع عهد عتیق مطابق با ایمان مسددیحی ماست. همۀ 

و درک می کنیم که بسددیاری از وقایع اغلب بسیار مشابه وقایعی است که « شددود،تکرار می  تاریخ»را می دانیم که ما این مَثَل 

 قبالً و در گذشته اتفاق افتاده بود. 

خدا خلق شددده اما در گناه سددقوط کرده اسددت.  توسددطما مانند ایمانداران عهد عتیق در دنیایی زندگی می کنیم که 

  دیتو ما نیز امروزه با همین  نداز سوی مردم دیگر و قدرتهای شیطانی روبرو می شد  دیتدر عهد عتیق با  اشددخاص وفادار

روبرو هستیم. آنها برای غلبه بر دشمنان به کمک خدا تکیه کردند؛ ما نیز به کمک او تکیه می کنیم. تشابهات میان دنیای عهد 

می نگریم، می توانیم ببینیم که در شدددرایطی  یمی باشددند. هنگامی که فراتر از تفاوت های سددطحعتیق و دنیای ما گسددترده 

  جهات با نویسندگان و مخایبین عهد عتیق شباهتهای بسیاری دارد.زندگی می کنیم که از بسیاری 

یدا کنیم، در این زمینه که ما با همان نوع مردم سر در وهلۀ سوم، می توانیم پیوندی میان عهد عتیق و روزگار خود پ

 و کار داریم. 

 مردمنوع هما  

 یبنیادین پیوستگی هایعهد عتیق و مردم امروزی وجود دارد،  باستان هرچند تفاوتهای سددطحی بسیاری میان مردم

نوع نیز وجود دارند که ما را با مردمی که در دوران عهد عتیق می زیسددتند مترددل می کند. حداقل ما از سدده نظر شبیه همان 

ک ی :می شوندمردم هسددتیم: تمام انسانها صورت خدا هستند؛ همۀ ما در گناه سقوط کردیم؛ و همۀ انسانها به دو دسته تقسیم 

 نیستند.  یعهد یبا خدا هستند و کسانی که در این رابطه  یعهد یدسته افرادی که در رابطه 

نی یا کجا زندگی می کنند، صورت خدا هستند. در تمام عهد عتیق و که چه زماصرف نظر از این نخسددت، تمام انسانها

 می خوانیم:  ۲۲:1 عهد جدید، این تعلیم به یور شفاف ارائه شده است. در پیدایش

 (  5:53 )پبداید پس خدا انسین را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشین را مرد و زن آفرید

در می یابیم که حتی بعد از آنکه گناه انسددانیت را فاسددد نمود، انسددانها هنوز صورت  6:۷ این، ما در پیدایش عالوه بر

 خدا هستند. در این آیه می خوانیم:

 )پبداید زیرا خدا انسین را به صورت خود سیخ، خوند به دسک، انسین ریخته شود؛ هر که خون انسکین ریزد،

159 ) 

 ۷:۳. در یعقوب خدا هسددددتندیا به شددددباهت تایید می کند که همۀ مردم صددددورت  نیز ین، عهددد جدددیدددو فراتر از ا

 خوانیم:  می

عن اند، لخوانبم و بی همین زبین انسینییی  را که به شایه، خدا آفریده شدهبی زبین خود خداوند و پدر را متایرک م 

 (  951 )یعقوب کنبمم 
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 می گوید: ۲:11 و همانطور که پولس در اول قرنتیان

 ( 533: مرد   صورت و ن ل خداس، )اول قرنتبین

گرچه دربارۀ مفهوم صدددورت خدا بودن در درس بعدی چیزهای بیشدددتری خواهیم گفت، در این قسدددمت گفتن این 

کند که ما تعدای خروصیات داریم که تا حدودی بین تمام انسانها مشترک هستند، گرچه قاعدۀ کلی نیست. مو وع کفایت می

 ، از تواناییهای زبانی خاصی برخوردارندموجوداتی عقالنی هستنددر گذشددته، کلیسا بر روی این مو وع تمرکز کرده که انسانها 

   .یممخلوقاتی مذهبی یا اخالقی هست اینکه و

کتاب مقدسی می توانیم بفهمیم که نباید در تفاوتهای میان مردم عهد عتیق و مردم امروزی اغراق  چشم اندازاز این 

دهیم. اگر به اعماق این قهیه فرو رویم، مایی که در این عرر زندگی می کنیم خیلی از کنیم و در این مو وع احتیاط به خرع 

بانی و اخالقی ، زقالنیعخروصیات  قبول کنیم کهمردم باستان متفاوت نیستیم. هرچند دقیقاً مانند آنها نیستیم، اما می توانیم 

داشددت. و به همین دالیل می توانیم ایمینان کافی داشددته باشددیم که  که بر زندگی ما حکمفرماسددت، در زندگی آنها نیز وجود

 ولیۀا عهد عتیق می تواند با موفقیت در زندگی مان کاربرد داشددته باشددد. افرادی که عهد عتیق را نوشتند و کسانی که مخایب

 .بودندخدا  صورتآن بودند، همچون ما 

هسددتیم زیرا تمام انسانها در گناه سقوط کرده اند. همۀ ما با این سخنان  د عتیقعهدر وهلۀ دوم، ما نیز شددبیه مردم 

 آشنا هستیم:  1۲:۳ پولس در رومیان معروف

 ( 3551 )رومبین نبیوکیری نبس،، حت  یی  .انداند، و بی هم بیط  گردیدههمه گمراه گشته

روشددن کرد که همه گناه کرده اند و از جالل خدا قاصر آمده اند. و این فقط یک تعلیم پولس رسددول این مو ددوع را 

   به هنگام وقف معبد همین را گفت: ۱6:۱ سلیمان نیز در اول پادشاهان ،در اصل -نیست یعهد جدید

 ( 3155 انسین  نبس، که گنیه نیند )اول پیدشیهین

گی مشترک هستیم یعنی همۀ ما صورت سقوط کردۀ خدا هستیم، ژد عتیق در این ویاز آنجایی که ما و انسانهای عه

شوند. درک  رویگردانمردم زمان عهد عتیق گرایش داشتند از خدا به سوی گناه درک این مو ددوع برایمان سددخت نیسددت که 

این مو وع برای ما سخت نیست که چرا نویسندگان عهد عتیق تا این حد بر گناه و تباهی آن تمرکز کردند. ما در این سطب با 

ار بسددیگناهکار هسددتیم، درسددت مثل مخایبین اصددلی عهد عتیق. و عهد عتیق عهد عتیق پیوند خورده ایم زیرا می دانیم که 

که خدا به مردم گناهکار دوران عهد عتیق گفت، در رابطه با  آنچه گناهکاران تمرکز می کند. بر رهایی ،دیدعهد ج شددددبیه به

  گناهکارانی که در این عرر زندگی می کنند نیز کامالً صدق می کند.

به شددان با خدا  که انسددانها بر اسدداس رابطه طور بوده اسددتدر وهلۀ سددوم، از زمان سددقوط بشددر در گناه، همیشدده این

 خود با اسرائیل در خروع یِعهد ی ویژهگروههایی تقسددیم شده اند. شما به یاد خواهید آورد که خدا در کوه سینا دربارۀ رابطه 

   اینگونه سخن گفت: 6:1۷

 ( 1539 )خروج واهبد بودشمی برای من مملیت  از کیهنین، و امت  مقدس خ

 اینطور را نقل کرد اما آن را در مورد کلیسددددای عهد جدید بکار برد. اواین آیه  ۷:۲ در اول پطرسپطرس رسددددول و 

 گفت: 

اع م  او را شمی ملت  برگزیده و مملیت  از کیهنین و امّت  مقدّس و قوم  که ملک خیص خداس، هستبد، تی فضیی 

  ( 955 اس، )اول پطرس خوانده انگبز خود فراکنبد که شمی را از تیریی  به نور حبرت
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پایدار بین آنها هسدددت. بشدددر  پیوندیگرچه میان قوم خدا در عهد عتیق و عهد جدید تفاوتهایی وجود دارد، اما هنوز 

   .می شودهنوز بر حسب رابطه با خدا تقسیم بندی 

دقت در این مو وع است که در  مفیدراههای بسیاری برای توصیف تقسیم بندی های بشر وجود دارد. یک راه بسیار 

که گم شده هستند، زیرا خارع از عهد با خدا قرار  کسانی: اول، تقسیم می کندسه گروه  انسانها را بهسراسر کتاب مقدس، خدا 

و گروه سوم کسانی  ؛دارند؛ دوم، کسددانی که در عهد با خدا هسددتند، اما هنوز گم شددده هستند و از گناهانشان نجات نیافته اند

ند. این سه گروه از مردم در عهد ه انجات یافت تا ابدهسددتند که در عهد با خدا قرار دارند، توسط ایمان عادل شمرده شده اند و 

عهد جدید، یعنی امروز هم وجود دارند. بخایر این تشابهات، حق داریم انتظار داشته باشیم که  هدر دور عتیق وجود داشددتند و

. و تاستقسیم شده  بود همانطور که در روزگار عهد عتیقما  عهد عتیق با زندگی ما مرتبط و عجین باشددد. نسل بشر در روزگار

 برای ما نیز هست.  ، کالم اونتیجه، کالم خدا به اسرائیل در

ط خعهد عتیق را در روزگار خود بکار ببندیم، باید به یاد داشدددته باشدددیم که حداقل سددده  می خواهیمبنابراین، وقتی 

 مردم خدمت می کنیم.  نوع دنیا و به عنوان همان همانخدا را در  همانبین ما و عهد عتیق وجود دارد: ما اترال عمده 

مردم، ما را به عهد عتیق پیوند می دهد، باید توجه خود را  نوع حدداال که دیدیم چطور همان خدا، همان دنیا و همان

 به تحوالتی جلب کنیم که بین عهد عتیق و عهد جدید اتفاق افتاده است. 

 تحوالت

 رالخط اتما به چند یریق می توانیم به این مو ددوع بپردازیم، اما صددرفاً الگویی را پی خواهیم گرفت که توسط سه 

 ایجاد شده اند. ما بررسی خواهیم کرد که تحوالت تاریخی، فرهنگی و شخری چگونه بوده اند. 

 تارگخی

عهد عتیق و عهد جدید سروکار داریم، باید درک کنیم  ت ییرناپذیردر وهلۀ اول، هرچند می دانیم که با همان خدای 

دربارۀ اینکه چطور  درازمدتکه خدا خودش را در دوره ها یا عرددرهای تاریخی آشددکار کرد. تاریخ کتاب مقدسی گزارشی است 

به قومش آشددکار کرد؛ او خود را اندک اندک و با جلو رفتن تاریخ نجات به سددمت مقرد پیش رونده خودش را به صددورت خدا 

دانست. موسی بیشتر از ابراهیم مکشددوف سدداخت. به بیانی سدداده تر، ابراهیم بیشتر از نو  دربارۀ خدا می  ۀ الهی اشمقرر شددد

و خدا خود را بیش از گذشددته بر ایمانداران عهد جدید دانسددت. داوود بیشددتر از موسددی دربارۀ خدا می دانسددت دربارۀ خدا می 

 تاکید نمود: ۲-1:1 آشکار نمود. نویسندۀ عبرانیان این نکته را در عبرانیان

امّی در این اییم آخر به واسطۀ در گششته، خدا بیرهی و از راهییی گونیگون به واسطۀ پبیماران بی پدران می سخن گف،،

 )عارانبین گفته اس،، پسری که او را وارث همه چبز مقرر داش، و به واسطۀ او نیین را آفریدپسر خود بی می سخن 

353-5 ) 

متاسددفانه، ما در عرری زندگی می کنیم که دربارۀ انواع مالحظات تاریخی که باید به هنگام بکارگیری عهد عتیق در 

ا مم. بسیاری از مسیحیان بدرستی باور دارند که عهد عتیق به زندگی امروزی خود داشددته باشددیم، در سددردرگمی بسددر می بری

یاری بس اقسامعرر ما دارند. هرچند در این امور  درپی ام عهد عتیق  بکاربستنربط پیدا می کند، اما آنها راههای متفاوتی برای 

 کنیم. توجه می به سه گرایش عمده وجود دارد، اما 

ایمان کتاب مقدسدددی را تروی   عی ازطقمنوجود دارند که دیدگاه  متعددیهای افرایی مو دددع، در یک سدددوی ییف

این مسدددیحیان به تفاوتهای میان دوره ها و عردددرهای تاریخی کتاب مقدس تاکید می کنند. در واقع، آنها آنقدر بر  .دهند می

در عهد جدید تکرار شده  که از عهد عتیقمایلند چیزهایی تنها تفاوتهای میان دوران عهد عتیق و دوران ما تمرکز می کنند که 
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دهد،  عهد عتیق نمی عملتعلیم یا فالن عهد جدید نظری بر  تا آنجاییکه. بنابراین، بکار ببندندایمانداران امروز  رایبرا  سددددتا

 .بکار نمی روداین مسیحیان فکر می کنند که عهد عتیق 

را تروی   ایمان کتاب مقدسی از دیدگاهی یکنواختوجود دارند که  متعددی افراییای مو عه، در سددوی دیگر ییف

ت، اسددت. در حقیق ت ییر نکردهب مقدس امختلف کت اعردداربین  در دهند. این مسددیحیان بر چیزهایی تمرکز می کنند که می

یق عهد عت عملتعلیم یا  فالن عهد جدید بر آنجاییکهتا که  یکپارچه در نظر می گیرند چنانآنآنهددا عهد عتیق و عهد جدید را 

 کرد. پیرویاین مسیحیان باور دارند که عهد عتیق را باید تا حد ممکن مو به مو  ،نظری نمی دهد

پی می گیریم که با  اعرددددار کتاب مقدسدر این دروس، مددا از این دو تفکر افرایی دوری می کنیم و رویکردی را به 

 سددانکی یتوجه که دارد نیا بر یسددع ما نظر نقطهبه تاریخ کتاب مقدس می نگرد.  ،پیش روندهدر عین حال دیدی یکپارچه و 

. ما فرض خواهیم کرد که تمام عهد عتیق اند مانده ثابت ای اند کرده رییت کتاب مقدس  خیتار در ازهیچ که ییرق به دشو قائل

. ما هیچ کدام از اسددددتتحول پیدا کرده عهد عتیق  هر جنبه ازبدده مددا مربوط اسددددت، اما این را هم در نظر خواهیم گرفت که 

هیچ کدام از تعالیم عهد عتیق را بدون در نظر گرفتن  امایا ناکارامد نمی دانیم؛  نامربوطبخشددهای عهد عتیق را در روزگار خود 

 ذشتن از فیلتر عهدآنچه خدا در عهد جدید آشددکار کرده اسددت، بکار نخواهیم گرفت. در عوض، تمام تعالیم عهد عتیق باید با گ

و معتبر  مربوطجدید، دستخوش تطبیقات تاریخی شوند. خالصه اینکه مدل تکوینی تعلیم می دهد که تمام عهد عتیق برای ما 

 عهد جدید بکار بست. است، اما باید آن را در پرتو

مراحل  ۲۱:۳ نجات بکار برد. او در غالییانتاریخ  برایتمثیلی می آید که پولس رسددول آن را  به دنبالمدل تکوینی 

 تاریخ کتاب مقدسی را همانند مراحل رشد یک کودک توصیف نمود:

 ( 5351 پس شریع، مرب  می شد تی زمین  که مسبح ببیید )غ طبین

توراتی است که به که به یک کودک داده می شود: ایمان عهد جدید مانند دس بودایمان عهد عتیق مانند دسددتوراتی 

 یک بزرگسال داده می شود.

جموعه ای ما ممعمواْل ایمان کتاب مقدسی استفاده کرد فکر کنید.  تحولحاال به این تمثیلی که پولس برای توصیف 

اما وقتی کودکان بزرب می شوند، از آنها انتظار « به خیابان نرو. به گاز دسددت نزن.»از قوانین مناسددب را به کودکان می دهیم: 

داریم که نتظار رگسددداالن از بزما اآنها بزرب شددده اند.  هر چه باشدددنداریم که سددمت خیابان نروند یا از اجاق گاز دور بمانند. 

شددده بود به یاد آورند. ما از بزرگساالن انتظار داریم که به خایر  ایجادتعلیم و تربیت آنها  برایحکمت آن قوانین کودکی را که 

ن و همان قوانی بهکردن بزرگسال  مقیدداشددته باشددند خیابانها و اجاق گازها خطرناک هستند و باید با احتیاط نزدیک آنها شد. 

همانند یک کودک دو سددداله احمقانه اسدددت. اما فراموش کردن حکمت قوانین مربوط به کودکان دو سددداله نیز به همین میزان 

 احمقانه است.

صدق می کند. از بسیاری کاماًل همانطور که در این دروس خواهیم دید، این مساله در مورد ایمان کتاب مقدسی نیز 

مناسب برای شرایط روحانی مردم اسرائیل در  یورنند قوانینی اسددت که به یک کودک داده می شددود و به عهد عتیق ما ،جهات

شده است. حاال، ما به عنوان ایمانداران عهد جدید ممکن است دو مسیر احمقانه را پی بگیریم.  منظور داشددتهدوران عهد عتیق 

کنیم، گویی خودمان در آن زمان  تقلیدنخسددت، ممکن اسددت سددعی کنیم به دوران عهد عتیق برگردیم و از ایمان عهد عتیقی 

نجات اوسددت. و دوم، ممکن اسددت دچار این وسددوسه شویم و  زندگی می کردیم. اما این کار به معنای انکار مسددیب و کار عظیم

بگوییم حاال که ایمانداران عهد جدید هسددتیم، عهد عتیق دیگر چیزی برای ما ندارد. اما این هم اشتباه است. عهد عتیق دربارۀ 

اقتدار عهد  کهد ایمان مسددددیحی مان چیزهای زیادی برای تعلیم دارد. مدل تکوینی ایمان کتاب مقدسددددی به ما تعلیم می ده

سددر در زمان تحقق غایتِ همه اعرددار بهعتیق را درک کنیم و مطیع آن باشددیم اما این کار را به عنوان افرادی انجام دهیم که 

   بریم.می
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 فرهنای

، بددایددد تحوالت فرهنگی را در نظر بگیریم. اگر امید داریم که مددادر وهلددۀ دوم، برای درک عهددد جدددیددد در روزگددار 

هددایمددان را بددا متون عهددد عتیق ارتباط دهیم، باید تفاوتهایی که میان فرهنگهای عهد عتیق و فرهنگهای دنیای امروز  زندددگی

 وجود دارند را در نظر بگیریم. 

درک شباهتهای فرهنگی موجود میان عرر حا ر و عهد  در صددددتحوالت فرهنگی باید  تشددخیصاز یک سددو، برای 

عتیق باشدددیم. امروزه با چه الگوهای فرهنگی روبرو می شدددویم که با تجربۀ ابراهیم بسدددیار شدددباهت دارد؟ فرهنگ ما چگونه با 

باشیم که تفاوتهای فرهنگی موجود را درک کنیم. چگونه فرهنگ  در صددددفرهنگ داوود شددباهت دارد؟ و از سددویی دیگر، باید 

عهد عتیق ت ییر کرده است؟ چه رسوم و سنتهایی متفاوت هستند؟ ما باید  باستانجوامع  نسبت بهبه یرز قابل توجهی  بشددری

 . یجاد کنیماهای فرهنگی مناسبی نیز  ، باید تطبیقمدرندر زندگی عهد عتیق  در حین بکاربستنبه این سواالت پاسخ دهیم و 

 شخصی

انجام دهیم. ما  شددخرددیدر وهلۀ سددوم، برای اینکه عهد عتیق را در زندگی امروز خود بکار ببندیم، باید تطبیق های 

شباهتهای قابل توجهی میان مردم عهد عتیق و مردمی که در دنیای باید مردم عهد عتیق و مردم دوران خود را در نظر بگیریم. 

معاصدددر ما زندگی می کنند وجود دارد. اما باید این مو دددوع را هم در نظر بگیریم که تفاوتهای بسدددیاری میان مردم امروزی و 

ببندیم، باید این تفاوتهای  مردم باسددتان وجود دارد. اگر می خواهیم متون قدیمی عهد عتیق را به درسددتی در زندگی خود بکار

 فردی را در نظر بگیریم.

ه با زندگی افرادی کدر مقایسه ما  شخریبه عنوان مثال، همۀ ما باید سددوالهایی نظیر این را از خود بپرسیم: زندگی 

در مقایسدده با فالن ا چیسددت؟ ما ؟ ما چه نقشددهایی در جامعه داریم؟ شددرایط روحانی مچگونه اسددتدر عهد عتیق می بینیم 

با کسانی که در عهد عتیق  در مقایسهخدمت می کنیم؟ افکار، اعمال و احسدداسددات ما چگونه خداوند را شددخرددیت عهد عتیق 

مردم عهد عتیق و مردم امروزی، بهتر می توانیم درک کنیم که  ؟ با در نظر گرفتن تفاوتهای موجود میانچگونه استبینیم  می

 چطور عهد عتیق را در روزگار خود بکار ببندیم. 

خواهیم دیددد کدده بددا در نظر گرفتن تحوالت تاریخی، فرهنگی و مکرراً همددانطور کدده در این دروس ادامدده می دهیم، 

ن به ای خاصمو وعات مشخص در عهد عتیق، باید آماده باشیم که از عهد عتیق به زمان خود سفر کنیم. اگر توجه  در شخری

 مو وعات نداشته باشیم، قادر نخواهیم بود که عهد عتیق را آنطور که خدا از ما می خواهد، بکار ببندیم. 

 گیری نتیجه

چرا مطالعۀ عهد عتیق برای مسیحیان مهم است. ما به فاصلۀ میان در این درس به بررسددی این مو وع پرداختیم که 

خودمان و این کتاب قدیمی اعتراف کردیم، اما این مو وع را نیز بررسی کردیم که عهد جدید به شدت تاکید می کند که عهد 

خر، به فرایندهایی اشاره کردیم در آ .عتیق به ما ربط پیدا می کند. عهد عتیق هنوز برای هدایت زندگی مسددیحی ما اقتدار دارد

ه ک ارائه دهیم شیوه هایی راکه در به کار گرفتن عهد عتیق در زندگی امروز ما دخیل هستند. ما همواره باید مطمئن باشیم که 

  .بکار رونددر دنیای معاصر  مو وعات بایدعهد عتیق را در یول زمان شکل داده اند و اینکه چطور این  مو وعات

مهم را بطور خالصددده مورد بررسدددی قرار دادیم.  بی نهایتما در این درس فقط یک سدددری مو دددوعات مقدماتی اما 

با ادامه می دهیم، باید همیشدده این افکار را در ذهن داشته باشیم.  ن عهد عتیقپادشداهی، عهدها و کانُبررسددی  به همانطور که

روحانی اسددددت که خدا برای قومش در هر قدرت  ای ازغنی  فوق العاده که عهد عتیق منبع در خواهیم یددافت، این کددار انجددام

 عرری فراهم کرده است. 

 


