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  محبت در عهدعتيق 

زبان عبري حاوي واژگان مختلف براي مقولة محبت است كه طيف وسيعي از محبت انسانها به 
آنچه در بررسي . گيرد ، عشق خدا به انسان و عشق انسان به خدا را در بر مي)17 :9روميان (يكديگر 

نظر الهي و يا انساني حائز اهميت است تأكيد آن بر اهميت نزديكي  حتواي اين محبت چه از نقطهم
تثنيه (به بيان ديگر محبت در عهدعتيق معطوف به ديگري است . ورزي آن است رابطه و شخصيت

 .راند پيش مي سوي كنشي براي خير ديگري به ، نيرويي است كه شخص را به)5 :6

ه موضوع محبت خدا در عهدعتيق در اكثريت موارد متوجه جمع و نه فرد است شايان توجه است ك
در واقع محبت خدا به قومش بيانگر توجه او به يكايك ). 4 :43 و اشعيا 17 :8 ؛ مزمور37 :4تثنيه (

  .باشد دهندة اين قوم مي اعضاي تشكيل

ست تا براي معشوق خود اي به تصوير كشيده شده است كه حاضر ا عشق الهي در عهدعتيق به گونه
عشق ). 15 :49اشعيا (تر از حتي محبت مادر به فرزند خويش است  و عميق) 3 - 1هوشع (رنج بكشد 

رو نااطاعتي انسان  از اين. شناسد الهي ريشه در شخصيت خدا دارد و مانعي را در برابر خويش نمي



بنابراين نقطة ). 3 :31 و ارميا 9 -7  و آيات4 -1 :11 هوشع(تواند خدا را از عشق خويش باز دارد  نمي
محبت خدا امري ). 4 :43 و اشعيا 15 :10  و37 :4 تثنيه(آغاز محبت و عطوفت الهي خود خداست 

پايان خود  خودجوش است و نيروي محركة آن نه جاذبه و ارزش ذاتي معشوق بلكه خالقيت بي
هوشع ( عشق الهي متوقف گردد آن هنگام كه). 7 :7تثنيه (بخشد  خداست كه به معشوق ارزش مي

  .خداوند قوم خويش را ترك كرده است) 15 :9

واسطة آنها  بنابراين انجام آداب و مناسك مذهبي در عهدعتيق بيانگر طرقي است كه شخص به
زيرا اطاعتي كه خدا از قومش ). 6 :30 و 5 :6 تثنيه(كرد  وفاداري قلبي و وقف خود را به خدا ابراز مي

اطاعتي كه بنيان آن ). 1 :116 و 1 :18 مزمور(خاست  بايست از قلبي شاد و مشتاق برمي يكرد م طلب مي
دهد و تنها خود خدا قادر به قضاوت اصالت عشق ما نسبت به  را محبت معطوف به خدا شكل مي

  ).53 :13تثنيه (اوست 

  محبت در عهدجديد 

دا به انسان، انسان به خدا و انسان به محبت خ(ترين واژه براي بيان انواع محبت  در عهدجديد رايج
رفته  كار مي ندرت در ادبيات كالسيك يونان به شايان ذكر است كه اين واژه به.  است"آگاپه") انسان

نظير خود  سوي دلدادة بي ترين محبت دلدار به خورد، خبر از خالص چشم مي و در معدود دفعاتي كه به
 است كه در آن واژة محبت در "هفتاد"خاطر ترجمة  دجديد بهدرواقع كاربرد اين واژه در عه. كند مي

رو، براي درك صحيح محتواي معناي  از اين. زبان عبري را در غالب موارد، آگاپه ترجمه كرده است
محبت در عهدجديد بايد به مفاهيم عهدعتيقي آن پرداخت زيرا كه اين واژه غرق در مفاهيم و معاني 

معناي عالقه و يا انجام   است كه بيشتر به"فيلئو" محبت در عهدجديد واژة ديگر. عهدعتيق آن است
هاي بسياري در  اما نمونه). 5 :6 ؛ متي 19 :3 ؛ مكاشفه36 و3 :11 يوحنا(بخش است  كاري رضايت
براي نمونه . اند كار رفته شكل مترادف به خورد كه در آن دو واژه آگاپه و فيلئو به چشم مي عهدجديد به

 .خورد چشم مي خوبي به  بازي با دو واژة فوق به17 -15 :21 يوحنادر انجيل 

در واقع محبت خدا در عمل، با . رود كار نمي هاي آگاپه و فيلئو به كرات به نظر واژه در اناجيل هم
و همچنين شفقت او به مريضان و )  به بعد10 :18  به بعد ؛11 :15 لوقا(نمايش رحمت او به گناهكاران 

عيسي خود بر اعتقاد بنيادين يهود . شود تصوير كشيده مي به) 13 :7 ؛ لوقا 41 :1 رقسم(محتاجان 
اما براي عيسي ).  به بعد28 :12 مرقس(گذارد  مبني بر باور عشق خدا و نماياندن آن در عمل صحه 

 فروتنانه ايماني كه نمايانگر توكلي.  بود"ايمان"داد  اي كه بهتر رابطة انسان و خدا را توضيح مي واژه
  ).40 :4 ؛ مرقس 22 :9 متي(سوي خداست  به



قوم اسرائيل بود، اما در عهدجديد  آوري است كه محبت خدا در عهدعتيق معطوف به الزم به ياد
غالطيان (گيرد  گيرد و اسرائيل جديد يعني كليسا را در بر مي خود مي تري به محبت خدا بعد وسيع

از ). 51 :6؛ 16 :3يوحنا ( جهان موضوع محبت و عشق خداست درواقع كل). 25 :5؛ افسسيان 16 :7
متي (شود   را نيز شامل مي"دشمنان"شود  تصوير كشيده مي سوي ديگر محبتي كه در عهدجديد به

زند و خير دشمن  عمل مي محبت به دشمنان فراتر از عواطف منفي خود دست به). 27 :6؛ لوقا 44 :5
  .خود را طالب است

خواهد كه با اسلحة محبت به مرزهاي نفرت و تاريكي حمله كنند تا  ن خود ميعيسي از پيروا
تصوير كشيده شود كه رحمت خود را بر بدان و نيكان يكسان  سان محبت خداي پدري به بدين
  ).48 - 43 :5متي (تاباند  مي

   پيام– كالم – لوگوس 

در ادبيات يونان .  را بررسي كردهاي يوناني و يهودي آن زمينه  بايد پيش"لوگوس"براي درك واژة 
هرالكيتويس، لوگوس را قدرت الهي براي . اي از معاني است لوگوس حاوي تنوع قابل مالحضه

. براي او لوگوس محور نظم كائنات است. كند بخشيدن انسجام، معنا و يكپارچگي به كائنات تعريف مي
. شدند طة آن كائنات خلق و اداره ميواس دانستند كه به  مي"عقل كل"فيلسوفان رواقي، لوگوس را 
فيلون فيلسوف يهودي نيز لوگوس را . شد العلل نظام آفرينش تلقي مي براي رواقيون، لوگوس، علت

 .كند نقشة خدا و قدرت او براي خلق و تداوم خلقت تعريف مي

.  استDabarشايان ذكرست كه واژة لوگوس در ترجمة يوناني عهدعتيق موسوم به ترجمة هفتاد 
Dabar و تثنيه 20 :107 مزمور(كند   تجلي پيدا مي"پيام و عمل" علت بنيادي همه چيز است كه با 

هاي اعتقادي يهوديان پيرامون  زمينه براي درك بهتر اين واژه ضروري است كه به پيش). 47 -46 :32
  . باشد مفهوم حكمت اشاره كرد زيرا كه يكي از مفاهيم بنيادي لوگوس حكمت مي

رو حكمت، ريشه در ذات   اعتقاد يهوديان خدا از طريق حكمت خود جهان را خلق كرد، از اينبنابر
در واقع كتب حكمتي . شد گر مي ترين شكل ممكن جلوه اين حكمت در تورات به عالي. خدا دارد

يافت و  اما در عهدجديد حكمت الهي در مسيح تجلي مي. كنند عهدعتيق الهيات خلقت را ترسيم مي
 و 2 :6  و مرقس4 :2 لوقا(كند  عنوان حكمت خدا معرفي مي يد فراتر از آن خود مسيح را بهعهدجد

سان آنچه در عهدعتيق ريشه در ذات خدا داشت حال در مسيح تجسم پيدا  بدين). 30 :1اول قرنتيان 
  .كند مي

 به )لوگوس(مسيح پيام و كالم خدا ). 10 و3 :1 يوحنا(مسيح همچون حكمت، عامل خلقت است 
در مسيح تفكر خدا پديدار . شود در او نقشه و هدف الهي براي بشر نمايان مي). 1 :1يوحنا (بشرست 



جاي واژة حكمت از لوگوس استفاده  سؤالي كه با آن روبروييم آن است كه چرا يوحنا به. گردد مي
  .توان از چند بعد پاسخ داد كرد؟ به اين سؤال مي

. تر انتخاب بهتري بود علت حيطة معاني وسيع يز در خود داشت و بهاوالً، لوگوس مفهوم حكمت را ن
دانستند، حال آنكه تجلي غايي اين حكمت در مسيح  ثانياً، يهوديان تورات را سمبل حكمت مي

از سوي . شد رو واژة لوگوس گزيدة بهتري به لحاظ بشارت براي مسيحيان تلقي مي بود، از اين مي
توانست تجلي لوگوس در مسيح را  خوبي نمي حكمت در عهدعتيق بهديگر، اطالق ضمير مؤنث به 

  .نمايان سازد

. لوگوس نمايانگر يگانگي ذات مسيح با خداست. موجوديت مسيح است لوگوس بيانگر ازليت و پيش
  .لوگوس مكاشفة تفكر و شخصيت خداست

   شكيبايي
خصيصة . سازد ت نمايان ميشكيبايي عطايي است الهي كه خود را در مواجه شدن با ظلم و خصوم

شكيبايي را نبايد با انفعال اشتباه گرفت زيرا كه شكيبايي ريشه در محبت خدا دارد، محبتي كه با 
خوريم   بر مي"خداي ديرغضب"دفعات به عبارت  در عهدعتيق، به. شكيبايي متحمل ديگري است

واژة ). 2 :4 و يونس 13 : 2 ، يوئيل8 :145 ،8 :103 ،5 :86، مزمور 17 :9، نحميا 18 :14، اعداد 6 :34 خروج(
 .كند خوبي بيانگر نوعي عمل و شكيبايي است كه خشم را مهار مي  نيز به"ماكروتوميا"يوناني 

 و هوشع 9 :48 اشعيا(خداوند نسبت به بشر گناهكاري كه مستحق غضب و مجازات است، شكيباست 
قزح خود را بر جهان آلوده به  ، قوس و )15 :4ش پيداي(كند  او قائن جنايتكار را محافظت مي). 8 :11

اي افرايم «. كند و بر قوم نامطيعش رحمت مي) 20 :3 و اول پطرس 17 - 11 :9 پيدايش(گستراند  گناه مي
دل من در اندرونم منقلب شده و ... چگونه تو را ترك كنم و اي اسرائيل چگونه تو را تسليم نمايم

حدت خشم خود را جاري نخواهم ساخت و بار ديگر افرايم را . تهاي من با هم مشتعل شده اس رقت
هالك نخواهم نمود زيرا خدا هستم و انسان ني و در ميان تو قدوس هستم پس به غضب نخواهم 

، 11 -1 :12 مرقس(خداوند با شكيبايي در انتظار پاسخ مثبت فرزندانش است ). 9-8 :11هوشع (» آمد
بايد همچون خداوندشان شكيبايي پيشه كنند  مسيحيان نيز مي). 22 :9؛ روميان 34  و9-1 :13 لوقا

). 14،:5، اول تسالونيكيان 2  و1 :4 ، افسسيان22 :5 ، غالطيان4 :13، اول قرنتيان 29 -26 :18 متي(
  .دهد پرهيزد و در برابر محركات گزنده از خود واكنش متقابل نشان نمي شكيبايي كه از نزاع مي

). 9 :3، دوم پطرس 22 :9، 4 :2روميان (تي است به بشر براي توبه و بازگشت شكيبايي الهي فرص
عيسي . بس الهي نسبت به گناهكارست تا او به خود آمده نزد خالق خويش باز گردد شكيبايي آتش

پس چون چنين ابري عظيم از شاهدان را گرداگرد خود «مسيح نمونة بارز تحمل و شكيبايي است، 



پيچد از خود دور كنيم و با  دست و پاي ما مي بار اضافي و هر گناه را كه آسان بهداريم، بياييد هر 
و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر كامل . اي كه براي ما مقرر شده است، بدويم استقامت در مسابقه

رو داشت، صليب را تحمل كرد و ننگ آن را  خاطر آن خوشي كه پيش ايمان يعني عيسي بدوزيم كه به
به او بينديشيد كه چنان مخالفتي را از . يز شمرد و اكنون بر جانب راست تخت خدا نشسته استناچ

او كه تا به : و خود فرمود) 3-1 :12عبرانيان (» سوي گناهكاران تحمل كرد، تا خسته و دلسرد نشويد
  ).10 :3 ، مكاشفه 19 :21  ، لوقا13 :13 مرقس(آخر متحمل و شكيباست، نجات خواهد يافت 

  شادي 
شادي چه در عهدعتيق و چه در عهدجديد معرف وضعيتي است فراتر از عواطف صرف كه در آن 

 و روميان 4 :4 ، فيليپيان11 :16مزمور (شود  ها قلمداد مي ها و خوشي خداوند سرچشمة همة نيكويي
ياد آورندة و همچنين به ) 8 :1اول پطرس (به يك معنا، شادي توشة زندگي مسيحي بر زمين ). 13 :15

مكاشفه (كيفيت حيات جاوداني است كه شخص مسيحي در پادشاهي خدا از آن برخوردار خواهد بود 
19: 7.( 

آن هنگام كه قوم در . در عهدعتيق شادي با كل حيات ملي و مذهبي قوم اسرائيل ارتباط داشت
ها و اعياد  جشن. ا بودبردند، شادي جزء الينفك زندگي آنه رابطة مبتني به عهد خود با يهوه بسر مي

قول مزمورنگار  به. گوناگون همگي گواه آن بودند كه زيستن با يهوه سرشار از شادي و طراوت است
  .حال آناني كه يهوه خداي ايشان است خوشا به

گرفت، چه آن هنگام كه براي عبادت به معبد  شادي تمامي ابعاد حيات قوم اسرائيل را در بر مي
و چه زماني كه به شكلي خودجوش شادي خود را ابراز ) 3 - 1 :81، مزمور 4 :42مزمور (رفتند  مي
منظور نزديك به تجسم خدا در (بايد اذعان داشت كه در يهوديت متأخرتر، ). 16 :8مزمور (كردند  مي

  .شد شادي در پرتو وقايع روزهاي آخر تعريف مي) مسيح

در بدو تولد . اعالن آغاز پادشاهي خداستنظر، شادي ثمرة  خصوص در اناجيل هم در عهدجديد و به
و ) 37 :19 به بعد، لوقا 9 :11 مرقس(و همچنين ورود مظفرانة او به اورشليم ) 10 :2لوقا (عيسي مسيح 

، شادي كيفيتي الينقطع است كه در سرتاسر خدمت )8 :28متي (همچنين پس از رستاخيز مسيح 
در انجيل يوحنا، عيسي شادي خود را به . شود مسيح كه همانا منادي پادشاهي خدا بود ديده مي

در اعمال رسوالن، شادي خصلت بارز كليساي اوليه ). 16 :24 و 15 :11 يوحنا(دارد  ديگران ارزاني مي
اعمال (هاي مختلف بودند  وضوح شاهد اعمال عجيب و عظيم خدا در عرصه بود زيرا كه آنان به

نخست . برد كار مي واژة شادي را در رابطه با سه واقعيت بهپولس رسول ). 3 :15، 8 :8، 52 :13رسوالن 
 به بعد 19 :2 اول تسالونيكيان(كرد  آورد و در ايمان خود رشد مي زماني كه شخص به مسيح ايمان مي



خاطر ايمان به مسيح و رشد كليساي او رنج را بر خود هموار  دوم، هنگامي كه به). 2 :2و فيليپيان 
و سوم يادآوري اين نكته كه شادي ثمرة عمل روح ). 10 :6 و دوم قرنتيان 24 :1 كولسيان(كنيم  مي

  ).22 :5غالطيان (خداست و از اين رو بادوام و پوياست 

   ايمان
عهدعتيق .  است واژة ايمان در عهدعتيق با واژگان ديگري از جمله توكل، اعتماد و اميد مترادف شده

 و امثال 1: 26، 3: 37مزمور (داند  تكيه و اعتماد بر او ميهمچون عهدجديد مبناي رابطه با خدا را 
،  26: 28امثال (است  تكيه و اعتماد بر همة منابع خارج از خدا در عهدعتيق نكوهيده شده ).   5:  3

عنوان منبع امنيت  ارمياي نبي اعتماد بر بشر را به). 17: 42، اشعيا 13 : 10، هوشع  13: 33حزقيال 
مردان خدا در عهدعتيق اعتماد خود را نه بر خدايان، توانايي ). 15: 17ارميا (كند  يشدت محكوم م به

، "قلعه"، "صخره"كردند و او را  نهادند بلكه تنها بر خدا توكل مي منصبان مي خود و يا قدرت صاحب
م ايمان اي در مقا در اين راستا، ابراهيم از جايگاه ويژه. كردند  قلمداد مي"قوت نجات خود" و "سپر"

پيدايش (زدني خود نزد خدا پارسا شمرده شد  او با اعتماد و توكل مثال. براي يهوديان برخوردار است
 .اي كه نويسندگان عهدجديد به شرح و بسط ايمان ابراهيم پرداختند گونه به) 6: 15

، Pisteuōن  و فعل آPistisواژة يوناني ايمان . در عهدجديد، ايمان از جايگاه كليدي برخوردار است
ايمان در عهدجديد . اند كار رفته  بار در سراسر عهدجديد به67  صفت آنPistos بار و240بيش از 

 و اعمال رسوالن 16: 3يوحنا ( مسيح است  بخش خدا در عيسي طور خاص معطوف به عمل نجات  به
ليم قلبي به سري حقايق پيرامون خدا نيست، بلكه اعتماد و تس ايمان تنها پذيرش يك). 30: 16

ايمان در عهدجديد حالتي استمراري دارد به بيان ديگر شخص . مسيح است مكاشفة خدا در عيسي 
يكي ديگر از مفاهيم زيباي ايمان، بعد جمعي و . بايد دائماً در وضعيت اعتماد و اتكا به خدا باشد

كه خدا به ميدان آمده، در عهدجديد هر جا . قوم خدا با يكديگر عامل مولد ايمانند. گروهي آن است
ايمان مجراي شفاي الهي، اخراج ديوها، آمرزش گناهان، .  است ايمان نقشي كليدي را ايفا نموده

  .القدس، آغاز مأموريت كليسا و معيار پذيرش در حضور خداست ريزش روح

 جفا به كشد كه عليرغم رنج و  قهرمانان ايماني را به تصوير مي11نويسندة رسالة عبرانيان در باب 
پردازد كه هيچ ارتباطي با زندگي و اعمال ما   يعقوب نيز به نفي ايماني مي. وفاداري خود ادامه دادند

  ).24: 2يعقوب (ندارد 

ايمان پرشي بدون قيد و شرط به آغوش . مقدس است ترين مفاهيم كتاب بدون شك ايمان يكي از مهم
ي كه تاريخ گواه آن است كه خداي تاريخ پرش. گيرد پرشي كه در خالء صورت نمي. رحمت خداست

  .است هرگز وفاداران خود را از آغوش گرمش محروم ننموده 



   لطف الهي
فيض و لطف الهي مفاهيم ديگري نيز از جمله بخشش، نجات، تجربة حيات، توبه و محبت خدا را در بر 

ب به محبوبة خويش ، محبو"محبت پابرجاي" و يا "وفاداري"واژة عبري آن به معناي . گيرد مي
لطفي كه محبوبه شايستگي دريافت آن را ندارد زيرا كه هميشه عليه محبوب خود طغيان كرده . است

لطف الهي هميشه . خبرست است اما دلدار براي عشق و لطف خود داليلي دارد كه دلداده از آن بي
هاي انبيا قلب و  در نوشته). 8  و 7 :7تثنيه (فراتر از بايدهاي اخالقي و ضوابط مذهبي عمل كرده است 

 ).34 -31 :31 ؛ ارميا 26 :36حزقيال (روح تازه، ثمرة لطف خداست 

-11 :16تثنيه (شود تجلي آن به ديگران است  مند مي پاسخ طبيعي شخصي كه از لطف الهي بهره
اي مسيح عيس. شمول است گيرد بلكه جهان لطف و فيضي كه تنها اهل خانة خدا را در بر نمي). 19 :24 

هاي  در مثَل سامريِ نيكو به شاگردان خود آموخت كه در نماياندن لطف و فيض الهي حتي از چارچوب
شوند رحمت و   قلمداد مي"بيگانگان"اعتقادي خود خارج شوند و به آناني كه به اصطالح در زمرة 

  .لطف نشان دهند

در گفتار، و يا حتي در پندار ادعاي اگر . يابد تجلي لطف الهي در گفتار، پندار و كردار تحقق مي
دهيم، كالم خدا اصالت چنين  برخورداري از لطف الهي را داريم اما در عمل و كردار آن را نشان نمي

  ).18  و 17 :3اول يوحنا (برد  لطفي را زير سؤال مي

با نشان دادن كه خود را ) 8 :2 ؛ افسسيان 9 :10 و 2 :5روميان (ايمان، واكنش انسان به لطف الهي است 
مقدس ريشه در لطف و   تار و پود مذهب كتاب).6 :5غالطيان (رساند  محبت به ديگران به اثبات مي

  .بزرگواري خدا دارد و بدون آن در واقع انجيل و خبر خوشي وجود ندارد

  اميد 
فاً توهمي كردند بلكه آن را صر بسياري از متفكرين دنيامدار عهد باستان، اميد را فضليت قلمداد نمي

پولس رسول چنين . بخشيد دانستند كه به زندگي نيروي مثبت كاذب زودگذري مي ناپايدار مي
زيرا كه آنان خدا را از زندگي ) 13 :4 و اول تسالونيكيان 12 :2افسسيان (نامد  اميد مي مردماني را بي

 كه در تداوم با معناي مقدس برآيند عملكرد خدايي است مفهوم اميد در كتاب.  بودند خود خارج كرده
عمل انسان و شرايط او نيست بلكه تماماً  چنين عملكردي وابسته به. حيات بشر حضور فعال دارد

سالگي  توانست ابراهيم و ساره را در كهن براي نمونه هيچ عاملي نمي. هاي الهي است معطوف به وعده
هيچ امري نزد او محال نيست و نيستي را اما ايمان ابراهيم به خدايي كه . به ازدياد نسل اميدوار كند

  ).18 :4روميان ( نااميدي را به كنار بزند "اميد"خواند سبب شد تا او در  به هستي مي



انداز عمل خدا در گذشته و مشاهده عمل او در مسيح در زمان حال، اساس  مقدس چشم در كتاب
به بيان ديگر، ). 10 :1دوم قرنتيان (كشد  تصوير مي اطمينان براي تداوم كار خدا در آينده را به

او به . در تعليم عيسي مسيح، اشارات غيرمستقيمي به مقولة اميد وجود دارد. ها در راهند بهترين
ها در دستان خداي مهرباني است كه  شاگردانش فرمود، نگران آينده نباشند چرا كه آيندة آن

خدايي كه . ن را احيايي بنيادين كردرستاخيز مسيح از مردگان، اميد شاگردا. شان دارد دوست
 نام دارد كه قادر است شخص مؤمن را سرشار از شادي، "خداي اميد"كنند  مسيحيان نزد او دعا مي

سازد تا از  برخورداري از چنين اميدي، مؤمن را توانا مي). 13 :15روميان (آرامش و اميد كند 
 و 2 :3اول يوحنا (، ره تقدس در پيش گيرد )14 :13عبرانيان (هاي زودگذر و فاني چشم شسته  شادي

پرواضح است كه چنين اميدي رابطة تنگاتنگي با . جان بخرد ها را به اي مثبت سختي و با روحيه) 3
در . واقع قهرمانان اميد نيز هستند قهرمانان ايمان باب يازدهم رساله عبرانيان به. ايمان دارد

، اول 13 :13اول قرنتيان (شوند  حبت با هم ذكر ميعهدجديد بارها سه واژة ايمان، اميد و م
اميدي كه با محبت ). 22 و 21 :1 و اول پطرس 12 -10 :6، عبرانيان 6 و 5 :5، غالطيان 3 :1تسالونيكيان 

بلي، ايمان، اميد و محبت اصل زندگي يك مسيحي . عجين است عاري از هر گونه خودخواهي است
  .است

   خويشتنداري
براي مثال، يوسف در رويارويي با برادرانش . هاي عاطفي است ردارندة تسلط بر واكنشاين واژه در ب

ها، حتي از  نام اِسن تبار به هاي يهودي يكي از گروه). 31 :43 پيدايش (احساسات خود را كنترل نمود 
حاظ عنوان طريقي براي پاك زيستن از ل در قرن اول، خويشتنداري، به. كردند ازدواج نيز پرهيز مي

 . شد جنسي قلمداد مي

عهدجديد، . عفتي نتيجة عدم به عنان كشيدن نيازهاي رواني و فيزيكي فرد بود واقع، بي به
). 23 -22 :5 غالطيان (كند  القدس را عنوان نيروي محركه پاك زيستن و تسلط بر خود معرفي مي روح

دوم (شود  ه معرفت خدا ختم ميانجامد، ايماني است كه ب عامل محركة ديگري كه به خويشتنداري مي
از اين رو . همراه كلمة دينداري ذكر شده است اين واژه در عهدجديد، در برخي موارد به). 6 :1 پطرس 

ناپذير زندگي خداپسند قلمداد  هاي اجتناب توان نتيجه گرفت كه خويشتنداري يكي از ويژگي مي
ري از خويشتنداري فرد را در جادة تقدس به در فرايند تقديس، برخوردا). 12 و2 :2 تيتوس (شود  مي

گيري از  در واقع خويشتنداري، سرمشق). 25 :9  و اول قرنتيان 8 :5 ، 13 :1 اول پطرس (برد  پيش مي
 .موالي ما مسيحيان است كه راهبر ما در مسير ايثار و فداكاري براي ديگران است

  



  پرستش 

حمد و "در عهدعتيق پرستش در قالب .  قلبي استمعناي ابراز تشكر و قدرشناسي واژة پرستش به
معناي معامله با خدا بلكه ابرازِ عملي  نه به ("نذر كردن"، "تقديم قرباني"، "عرض حال"، "ثنا

ورزيد كه در  كرات بر لزوم پرستشي تأكيد مي عهدعتيق به. شد ، بيان مي"كالً تقديم خود"و ) تشكر
اگر فرد صادقانه با تمام قلب خود . ت وجودي شخصي نگرددآن برگزاري مراسم و آيين جايگزين حال

در واقع ). 24 - 21 :5؛ عاموس 8 -6 :40مزمور (شد، پرستش او مقبول نبود  در حضور خدا حاضر نمي
 .پرستش، پاسخ انسان به عملكرد سرشار از فيض و رحمت خداست

 و هر چه اين واكنش )45 :10 و انجيل مرقس 15 :13عبرانيان (پرستش واكنش انسان به كنش خداست 
صراحت تقديم همة وجود و  عهدجديد نيز به. گردد تر صورت گيرد، پرستش با محتواتر مي آگاهانه

به يك معنا، عملكرد غير از آن در نقطة ). 1 :12روميان (كند  زندگي خود به خدا را پرستش قلمداد مي
 پرستشي كه ما را نسبت به نيازهاي عهدجديد نيز همچون عهدعتيق. گيرد مقابل پرستش قرار مي

بايد در خود شخص  نمايد چرا كه ابراز لطف و محبت به خدا مي كند، مزمت مي تفاوت مي نيازمندان بي
  .چنين رويكردهايي را نسبت به ديگران ايجاد كند

   يوبيل

معني قوچ  ه ب"يوبِل"ظاهراً اين كلمه در اصل از ريشة عبريِ .  يوبيل دشوار است يابي واژه ريشه
عنوان شيپور براي فراخواني قوم خدا استفاده  مشتق شده است، زيرا از شاخ قوچ در سال يوبيل به

اين . شد ، در سال پنجاهم اعالم مي)هاي شبات سال(سال يوبيل پس از هفت دورة هفت ساله . شد مي
 . توضيح داده شده است25طور جامع در كتاب الويان باب  سال به

دليلِ اقتصادي آن، حفظ نهاد .  سال يوبيل بر دو ركنِ اقتصادي و الهياتي استوار استفلسفه اعالن
پس از آنكه قوم اسرائيل سرزمين كنعان را تصرف كردند، اين سرزمين بر اساس . خانواده و زمين بود

به هر توانست  اي بود كه مي ترين سرمايه زمين اساسي. شان تقسيم شد  اين قوم بين هاي تعداد طايفه
بايست از طريق  شدند، مي اي دچار قحطي مي اگر اهاليِ طايفه. طايفه يا خاندان تعلق داشته باشد

افراد يك . كردند همين سرمايه، يعني از طريق زميني كه در اختيار داشتند به يكديگر كمك مي
 خويشاوندشان بايست قطعه زمينِ خود را به فردي از همان طايفه كه طايفه در صورت نياز حتماً مي

 در نهايت خواهند توانست پس از گذشت - بر اساس قانون يوبيل-فروختند، با اين آگاهي كه  بود مي
بدين ). 23 :25الويان (شان دوباره آن زمين را از خريدار پس بگيرند   سال، خودشان يا فرزندان50

ها  اين سالِ پرفيض، قرضدر . شد ترتيب قانون يوبيل باعث حفظ وحدت و يكپارچگي در بين قوم مي



 به مالكان اصلي آن - همانطور كه توضيح داديم-گشتند، و زمين  شد، بردگان آزاد مي بخشوده مي
  .شد بازگردانده مي

عبارتي صاحب و مالكِ  اختيار اصلي زمين و به و اما دليلِ الهياتي يوبيل، اين واقعيت است كه صاحب
دستي  خدا همچون پدري است كه به فرزندان خود با گشاده. تمامِ هستي ما در نهايت خودِ خداست

ا نگريستن بر رفت كه ب بنابراين از قوم خدا انتظار مي. زمين هديه پدر است به پسر خويش. بخشد مي
دستي و ترحم بر  ها نيز با گشاده خداي بخشنده و باگذشت، از سخاوت و گذشتِ او درس بگيرند و آن

  .بضاعتان نظر كنند بي

هدف يوبيل احيا و آزادي . يوبيل مفهوم وااليي است كه پيشاپيش به مفهوم فيض مسيح اشاره دارد
مسيح ). 30 -16 :4لوقا (و اصل تأكيد ورزيد بود و عيسي مسيح نيز در آغاز خدمت خود بر همين د

آمد تا نه فقط ما را از اسارت گناه آزاد كند، بلكه احيايي همه جانبه چه در بعد اجتماعي و چه از لحاظ 
شود، بايد اين  كسي كه به فيض مسيح گناهانش بخشيده مي. اقتصادي براي قوم خدا به ارمغان آورد

  .ي در عمل به اجرا بگذاردهاي زندگ بخشش را در همة عرصه

  بخشش 

ياد نياوردن خطاياي او، از قلب  عفو گناهكار و به. مقدس ريشه در ذات خدا دارد بخشش در كتاب
از آنجا . گردد كه مشتاقانه در پي اِعطاي فرصتي دوباره به شخصِ خاطي است خداي فياضي ساطع مي

يكباره گناه را   را زير پا بگذارد و بهتواند عدالت مقدس خدايي قدوس است، نمي كه خداي كتاب
جاي جانِ خود شخص  خاطر فيض و كَرَمِ خود، حيوانات قرباني را به اين خدا در عهدعتيق به. ببخشد

رسد و خودِ خدا در  اما اين فيض و كرمِ خدا در بخشش گناهان، در عهدجديد به اوج مي. پذيرفت مي
بدين ترتيب پايه و اساسِ بخشش در مسيحيت، بر . ددگر وجودِ مسيح قربانيِ كاملِ گناه بشر مي

 .اي ملموس و تاريخي استوار است واقعه

كند، خداي عبوسي نيست كه با اكراه و از سرِ ناچاري از گناهِ  مقدس معرفي مي خدايي كه كتاب
 كند تا با به اي استفاده نمي عنوان بهانه او از خطاياي انسان به. كند پوشي  مخلوق خويش چشم
مقدس حتي  بلكه خداي كتاب. اصطالح درسِ عبرتي به مخلوق خود داده باشد مجازات رساندن او، به

ايستند، باز لطف و رحمتِ خود را از آنان دريغ  كنند و در برابر او مي آنگاه كه قومش از او نافرماني مي
حيم و رئوف معرفي مقدس قاطعانه خدا را شخصيتي ر كتاب). 9 :9؛ دانيال 17 :9نحميا (دارد  نمي
؛ 12 :103مزمور (آورد  ياد نمي بخشد، ديگر خطا و گناه را به خدايي كه وقتي مي). 6 :34خروج (كند  مي

مقدس همواره فرايندي متقابل و  اما بخشش در كتاب). 19 :7؛ ميكا 34 :31، ارميا 25 :43، 17 :38اشعيا 
بخشش خدا گرچه كامل . لبي نيازمند داشتبراي برخوردار شدن از اين بخشش بايد ق. دوجانبه است



است، اما بدون واكنش مناسب از جانب شخص خاطي و ابراز نياز او براي دريافت چنين بخششي، 
بايد او نيز ديگران را ببخشد  كند،  ديگر آنكه كسي كه بخشش الهي را تجربه مي. تأثير خواهد بود بي

گر روحية بخشش بر رفتار و روابط فرد مسيحي حاكم در واقع ا). 35 - 23 :18 ؛ متي 13 :3كولسيان (
به همين خاطر است كه عيسي ). 37 :6لوقا (نيست، بايد جداً در رابطه خود با خدا تجديدنظر كند 

هنگام طلب بخشش از پدر  خواهد به خواهد طرز دعا كردن را به ما ياد دهد، از ما مي مسيح وقتي مي
هاي ما را ببخش، چنانكه ما نيز قرضدارانِ خود را  قرض«: ا كنيممان، خطاب به او اينطور دع آسماني

  ).12 :6دعاي رباني، متي (» ...بخشيم مي

  اطاعت 

هاي عبري و يوناني اين واژه در بردارندة مفهوم گوش سپردن و يا شنيدني توأم با توجه به يك  ريشه
مزمور (ورزد   از آن تأكيد ميعهدعتيق مكرراً بر شنيدن صداي خدا و سرسپردگي. مرجع مقتدر است

آوايي كه . رو، نااطاعتي به معناي بستن گوش بر آواي الهي است از اين). 28 - 24 :7 و ارميا 11 :81
كند تا همسو با مقاصد الهي به  سوي در پيش گرفتن طريقي خاص در زندگي دعوت مي انسان را به
بار آورد، حال آنكه آدم دوم با  ر را بهآدم اول به صداي خدا گوش جان نداد و سقوط بش. پيش رود

، اول قرنتيان 19 :5روميان (شنيدن پيوستة نداي الهي سرنوشت ديگري را براي نسل بشر رقم زد 
) 10 -5 :10 و 8 :5، عبرانيان 8 :2فيليپيان (پيش برد  عيساي مسيح تا پاي جان فرمان خدا را به). 22 :15

 ).19 -15 :5روميان (ارمغان آورد  ه به او ايمان آوردند بهو رفاقت با خدا را براي همه آناني ك

 و اول 9 :5، عبرانيان 17 :6، روميان 7 :6اعمال رسوالن (هاي ايمان و اطاعت در اناجيل مترادفند  واژه
، دوم تسالونيكيان 16 :10روميان (گردد  ايماني، نااطاعتي قلمداد مي به بيان ديگر، بي). 22 :1پطرس 

  ).8 :2پطرس ، اول 8 :1

اطاعت ).  به بعد5 :1اول پطرس (معناي شبيه شدن به خدا از نظر اخالقي است  اطاعت مسيحي به
). 2 :5 -32 :4 به بعد، افسسيان 5 :2فيليپيان (گيري از محبت و افتادگي مسيح   مسيحي يعني سرمشق

  ).بعد به 1 :12روميان (در واقع اطاعت واكنش شخص نسبت به فيض سرشار الهي است 

  

  كفاره 
عملي كه با انجام آن گناه پاك «: در فرهنگ فارسي معين واژة كفاره چنين تعريف شده است

كار برده شده كه خدا براي رفع و  مقدس فارسي براي بيان طريقي به اين كلمه در كتاب. »شود مي
، وخامت وضع بشر شمول بودن گناه وضوح بر جهان كالم خدا به. آمرزش گناه انسان فراهم آورده است



، 46: 8، اول پادشاهان 18: 10، مرقس 23: 3روميان (ورزد  و ناتوانايي انسان در مقابله با گناه تأكيد مي
 .رسد نظر مي رو، لزوم كفاره بديهي به از اين). 29: 15 و امثال 21: 1، كولسيان 2: 59، اشعيا 3: 14مزمور 

گردانيد،  آشتي بين خدا و قومش را مجدداً برقرار ميعنوان طريقي كه  در عهدعتيق، نظام قرباني به
ها خود معرف فيض الهي بودند زيرا كه  الزم به تذكر است كه قرباني). 11: 17الويان (كرد  عمل مي

جاي شخص  اما رحمت خدا، قرباني ديگري را به) 20: 18حزقيال (مجازات گناه، مرگ گناهكار بود 
خوبي گواه آن است كه واكنش خداي قدوس نسبت  اين قرباني بهلزوم گذراندن . پذيرفت خطاكار مي

). 22: 9عبرانيان (توان متصور شد  به گناه به حدي شديد است كه بدون ريختن خون آمرزشي را نمي
عنوان طريق پاك شدن گناه و برقراري مجدد پيوند ميان خدا و انسان  عهدجديد، مرگ مسيح را به

 و عبرانيان 16: 3، يوحنا 8: 5روميان ( محبت خدا نسبت به بشر است مرگي كه نتيجة. كند معرفي مي
، 2: 5، افسسيان 3: 1، عبرانيان 28: 26، متي 25: 4روميان (جاي ما است  مرگي كه براي گناه و به). 9: 2

   ).6: 2 و اول تيموتاوس 45: 10، مرقس 53، اشعيا 21 و 14: 5دوم قرنتيان 

ست كه خدا مصرانه و جانبازانه در پي بدست آوردن دل پرآشوب و زندگي و مرگ مسيح، معرف آن ا
سوي او  خدا خود بهاي آشتي را پرداخت و منتظر است تا انسان دستِ دراز شده به. دردمند بشر است

  .را بفشارد

  عدالت يا پارسايي 

 "لقنيكي مط"، در ترجمة انجيل شريف "عدالت"مقدس قديمي فارسي  اي كه در ترجمة كتاب كلمه
 در "صِدِق “sedeq ترجمه شده است، برگردان واژة عبري "پارسايي"و در ترجمة هزارة نو 
صفت فاعلي همين كلمه .  در عهدجديد است"ديكايوسونِي" dikaiosyneiعهدعتيق و واژة يوناني 

كلمة .  ترجمه شده است"پارسا" و "نيك مطلق"، "عادل"هاي نامبرده به ترتيب  در ترجمه
 است و در نتيجه، مفهوم انطباق با يك "مستقيم بودن"معني  حتماالً از ريشة عربي به ا"صِدِق"

مقدسي معناي بسيار  اما اين كلمه و مشتقات آن در كاربرد كتاب. كند مقياس يا معيار را القاء مي
 .تري دارد غني

طباق با معياري  يعني ان"صِدِق".  است"رابطه"، مفهوم "صِدِق"دهندة معناي  يكي از اجزاء تشكيل
پس . كه بر رابطة بين دو طرف حاكم است، خواه رابطة بين انسان با انسان، خواه رابطة انسان با خدا

كار رفته و به رابطة او با خدا  در مورد انسان به) پارسايي-عدالت(هرگاه در عهدعتيق كلمة صِدِق 
اين معيار .  خدا با قومش حاكم استاشاره دارد، مقصود زندگي مطابق معياري است كه بر رابطه و عهد

  .همانا مكاشفة ارادة خدا در تورات يا شريعت بود



مقدس هرگز  كار رفته، مقصود اين است كه يهوه خداي كتاب هرگاه همين كلمه در مورد خدا به
كند، بلكه هميشه به عهد خويش با قوم خود وفادار است و مطابق معياري كه  بوالهوسانه عمل نمي

يكي از تعهدات خدا در اين عهد، حمايت از قوم . كند ي رابطة فوق مقرر كرده است عمل ميخود برا
 در بسياري از موارد كاربردش "صِدِق"از همين رو كلمة . هنگام ضعف، خطر و يا حملة دشمنان بود به

د و اين حتي در مور. بخش او نسبت به قوم نيز هست در مورد خدا حاوي مفهوم دخالت و عمل نجات
 بودن "صديق". شود، صادق است زماني كه رابطة قوم با خود خدا به سبب گناه و عهدشكني تيره مي

  . كند يهوه بدين معناست كه او در جهت اصالح، شفا و تجديد رابطة قوم با خود اقدام مي

ادق ، نيز ص"ديكايوسوني" در عهدجديد، يعني "صِدِق"همة اين مفاهيم در مورد معادل يوناني كلمة 
است، با اين تفاوت كه در عهدجديد معياري كه بر رابطة قوم با خدا حاكم است نه انجام شريعت 

بنا بر اين، چه در عهدعتيق و چه در عهدجديد، وقتي . موسي، بلكه ايمان به مسيح و پيروي از اوست
با خدا و زندگي رود، مقصود داشتن رابطة درست  كار مي ، دربارة انسان به"ديكايوسوني" يا "صِدِق"

 كسي است "ديكايوس" يا "صديق". مطابق معياري است كه خدا براي اين رابطه تعيين كرده است
بنا بر . كند برد و مطابق معيار حاكم بر اين رابطه زندگي مي كه در رابطة درست با خدا بسر مي

 "ديكايوس"عهدجديد، خصوصاً رساالت پولس، خدا كساني را كه مطابق معيار اعمال شريعت 
  . شمارد  مي"ديكايوس"نيستند، ) پارسا/عادل(

كار   كه در ترجمة قديمي فارسي براي بيان اين مفهوم به"عادل" و "عدالت"آشكار است كه كلمة 
 و "راست" هرچند در ريشه حاوي مفهوم "عادل"كلمة . كند رفته، معناي درست را القاء نمي

رود و صفت قاضي  كار مي  به"با انصاف" و "دادگر"ني مع  نيز هست، در فارسي امروزي به"درست"
  .يا پادشاه است، نه افراد معمولي

مقدس قديمي  االيمان كه با كتاب هرچند مؤمنان قديم. اين با معني كلمات فوق فاصلة زيادي دارد
، كنند مقدسي را از كلمات فوق درك مي اند، معناي خاص كتاب بزرگ شده و در كليساها تعليم گرفته

يابند و با زبان و فرهنگ  زبانان مسيحي كه ترجمة قديمي را دشوار مي براي نسل نوين فارسي
. كند هيچ وجه معني صحيح را القاء نمي  به"عدالت" و "عادل"تر كليسا آشنا نيستند، كلمات  قديمي
بار  بهفهمي  تواند كج كار رفته، ساختگي است و مي  هم كه در انجيل شريف به"نيكي مطلق"كلمة 
  .آورد

يك واژة ممكن، . هاي مناسبي جايگزين شود عمل آمد واژه از همين رو در ترجمة هزارة نو كوشش به
است، ولي در آن صورت، معادلي ) پارسا/عادل ("صديق" بود كه معادل بسيار خوبي براي "صالح"

.  بود"درستكار" و "درستكاري"معادل ممكن ديگر، . داشتيم نمي) پارسايي/عدالت ("صِدِق"براي 
  .دليل تأكيد بيش از حد بر عمل هميشه و همه جا مناسب نبودند ها به اما اين



هاي مورد نظر   كه از نظر حوزة معنايي به واژه"پارسا" و "پارسايي"پس از بررسي بسيار، از دو واژة 
 از گناهان آنكه«:  را چنين معنا كرده است"پارسا"فرهنگ معين . اند سود جستيم ما بسيار نزديك

پرهيزد و به طاعت و عبادت و قناعت عمر گذارد؛ پرهيزكار، پاكدامن، زاهد، متقي، ديندار، متدين، 
هاي مورد  هاي نزديكي براي واژه  معادل"پارسا" و "پارسايي"توان گفت كه  جرأت مي به» .مقدس

 كه با استفادة هر چه شان است ها نو بودن و نامأنوس بودن تنها ضعف آن. مقدس هستند نظر در كتاب
. كار برد ها را در مورد خود خدا به توان آن ضعف ديگر آن است كه نمي. بيشتر از ميان خواهد رفت

توان از كلمات مناسب ديگر در مورد خدا سود   ولي همخواني در اين مورد چندان ضرورت ندارد و مي
زبان خصوصاً رهبران كليساها،  ارسياميد داريم با تشويق و استفادة هر چه بيشتر مسيحيان ف. جست

 با گذشت زمان جاي خود را در واژگان مسيحي بيابند و اين "پارسايي" و "پارسا"دو واژة زيباي 
  .گنجينه را غنا و زيبايي هرچه بيشتر بخشند

  صليب 
ماندند تا براي متخلفين  در عهدعتيق مجازات مرگ سنگسار بود اما گاه اجساد بر درختي باقي مي

 يهوديان مرگ اين اشخاص را به مثابة لعنت ).23 -22 :21 ، تثنيه 26 :10 يوشع(شداري جدي باشد ه
بايست پيش از غروب شب مدفون  و جسد آنها مي) 13 :3غالطيان (انگاشتند  خدا بر زندگيشان مي

صليب عيسي مطابق اشارات عهدجديد يادآور همان درختي است كه در ). 31:  19يوحنا (شد  مي
 ).24 :2، اول پطرس 39 :10، 30 :5اعمال (هدعتيق سمبل لعنت و حقارت بود ع

كردند اما اين  ها و كارتاژها مجازات اعدام با صليب را گاه اعمال مي تاريخ گواه آن است كه فينيقي
تنها بردگان و بدترين جنايتكاران به صليب . روميان بودند كه كاربرد گستردة آن را باب كردند

مطابق سنت مسيحي، پطرس، رسول عيسي مسيح به شكل وارونه مصلوب شد كه . شدند كشيده مي
  . اين واقعه با شواهد تاريخي ديگر همخواني دارد

 شكل است كه برخي بر اين باورند كه سمبل Tيكي . كردند به پا مي) صليب(روميان به سه شكل دار 
ي از حواريون مسيح را بر آن مصلوب  شكل است كه برخX ديگري. يكي از خدايان بنام تموز است

، مرقس 37 :27متي (اما نوع متداول آن شكل است كه گزارشات اناجيل با آن مطابقت دارد . كردند
  ).22 - 19 :19 و يوحنا 38 :23 ، لوقا26 :15

نوع شالق و . زدند شدت شالق مي شد، ابتدا او را به در آن روزگار پس از آن كه اتهام مجرم ثابت مي
كردند كه  سپس او را مجبور مي. رفت اي بود كه مجرم تا آستانة مرگ پيش مي گونه يني ضربات بهسنگ

همانند يك برده صليب خود را تا محل اعدام كه هميشه خارج از شهر بود حمل كند و جرم او را نيز 
ان صورت مكتوب به همگان نش كردند و همچنين به در اين سفر دردناك با صداي بلند اعالم مي



گاه براي تسريع مرگ مجرمان، پاهاي آنها را . مرگ صليب نتيجة درد و رنج تدريجي بود. دادند مي
اما اين امر دربارة مسيح رخ نداد زيرا كه او ) دو دزدي كه با مسيح مصلوب شدند(شكستند  مي

هود جسد را اما براي كسب اطمينان از مرگ و براي اينكه بتوانند مطابق سنت ي. پيشتر جان داده بود
  ). به بعد31 :19 يوحنا(اي در پهلوي او فرو كردند  قبل از سبت دفن كنند، نيزه

اما . آيد تصوير در مي هايي است كه به ترين مرگ بدون شك مجازات اعدام با صليب در زمرة دردناك
سنده ، ب»او را مصلوب كردند«دهند و تنها به اين عبارت  اناجيل گزارش مفصلي از آن ارائه نمي

كاست پرهيز   مسيح از نوشيدن مايعي كه قدري از درد او را مي34 :27 مطابق انجيل متي. كنند مي
همين امر او را كمك كرد تا به . خواست هشياري خود را تا به لحظة مرگ حفظ كند كرد چرا كه مي

  .ب بيان كنددزدي كه با او مصلوب شده بود تسلي بخشد و همچنين آن هفت گفتار پاياني را بر صلي

شناسي و يا تاريخي بلكه از نقطه نظر درك الهياتي و  نويسندگان عهدجديد نه از منظر باستان
توان انجيل نجات دانست  صورت خالصه صليب را مي به. دهند شناسانه به صليب عالقه نشان مي نجات

دوم قرنتيان (صليب عامل آشتي خدا با بشرست . زيرا كه عيسي مسيح براي گناهان ما جان داد
گيرد در رساالت افسسيان و  اي كه تمام كائنات را در بر مي ايدة برقراري صلح و آشتي). 19 :5

افسسيان (دارد  صليب ديوارهاي جدايي نژادي و فرهنگي را از ميان برمي. خورد چشم مي كولسيان به
، اتحادي كه همة ابعاد )14 :5دوم قرنتيان (صليب همچنين سمبل اتحاد ما با مسيح است ). 16 -14 :2

  .صليب براي مؤمنان به مسيح طريق زندگي است. گيرد زندگي ما را در بر مي

  ابا 

اين كلمه وارد زبان عبري شد و در . "پدر"اي است آرامي، با حالتي تأكيدي، به معني   واژه"اَبا"...
اطب قرار دادن پدر توسط فرزندش در تلمود بابلي از اين كلمه براي مخ. كار رفت تلمود بابلي مكرراً به

داد و نيز حاكي از احترام  اين كلمه حالتي گرم و صميمي را انتقال مي. ها استفاده شده است و نيز ربي
كار  گاه براي مخاطب قرار دادن خداي متعال به فرزند به پدرش بود؛ اما در محافل يهودي، هيچ

 .رفت نمي

فته است، و در يوناني عيناً حرف نويسي شده است؛ در هر سه كار ر بار به در عهدجديد، اين كلمه سه
 " پدر-اَبا "(اش نيز در كنارش آمده است  مورد، حالتي ندايي دارد براي خطاب خدا، و معادل يوناني

  ).6 :4؛ غالطيان 15 :8؛ روميان 36 :14 مرقس -

تداول بوده است و احتماالً در اي در كليساهاي يوناني زبان م رسد كه اين اصطالح دو كلمه نظر مي به
شده   آغاز مي"اَبا"اش احتماالً با  دعاي رباني در شكل آرامي. (رفته است كار مي هاي نيايشي به آيين
  ).است



كار برد و به شاگردانش نيز اجازه داد كه  بار براي خدا به اين كلمه را قاعدتاً عيسي براي نخستين
ي از فرزندخواندگي مسيحيان در مقام پسران خدا و برخورداري پولس در كاربرد آن نماد. چنين كنند

  .بيند القدس را مي از روح

  فرزندخواندگي در عهد عتيق 

زبان عبري براي اين عمل از هيچ اصطالح . در عهد عتيق به ندرت به فرزندخواندگي اشاره شده است
دليل اين امر شايد . خورد ميفني برخوردار نيست، و اين عمل در احكام شرعي عهد عتيق به چشم ن

 .وجود چندين راه حل ديگر براي مساله نازايي در ازدواج در ميان اسرائيليان باشد

داد و اصل حفظ ملك در  چند همسري و ازدواج با برادر شوهر نياز به فرزندخواندگي را كاهش مي
  .كاست اوالد مي سهاي والدين بياي از تر از پاره) 6 :32؛ ار 11 -8 :27؛ اعدا 23 :25 الو (داخل قبيله 

اي  گونه النهرين و سوريه به واسطه متون يافته شده در بين موضوع فرزندخواندگي در عهد عتيق به
فرزندخواندگي در خاور نزديك باستان عملي قانوني بود كه شخص . چشمگير روشن شده است

هاي كامل و برابر با كسي  مسئوليتشد، با امتيازات و  وسيله آن داخل روابط خانوادگي جديدي مي به
اگر اين تعريف را به عهد عتيق اطالق دهيم، موارد . اي برخوردار بود واسطه تولد از چنين رابطه كه به

  .شود  يافت مي50 -12 خواندگي را تشخيص خواهيم داد كه اكثريت آنها در پيدا اندكي از فرزند

و نيز براي اينكه ) 3 :15پيدا (ر وارث ابراهيم شود، طبق رسوم قانوني متون ميخي، براي آنكه ايلعاز
، )10 -1 :21؛ 13 -1 :30؛ 4 -1 :16پيدا (پسران هاجر و بلهه و زلفه سهمي از ارث ابراهيم و يعقوب ببرند 

اي از الرسا موجود است از بابل باستان كه بيان  نامه. الزم بود رسم فرزندخواندگي انجام پذيرد
  .تواند غالم خود را به فرزندي بپذيرد دون پسر ميدارد كه يك مرد ب مي

» از او بنا شوم«شود كه گفتند  هاي ساره و راحيل تائيد مي ها به فرزندي از گفته پذيرش پسران متعه
). 6 :30پيدا (» پسري به من عطا فرموده است...خدا «و نيز گفته راحيل كه گفت ) 3 :30؛2 :16پيدا (

؛ 30،18، 3 :31پيدا (ذيرش يعقوب به فرزندي البان موجود نيست گرچه هيچ شاهدي در مورد پ
در جاهاي ديگر عهد عتيق، . ، يعقوب خودش احتماالً افرايم و منسي را به فرزندي پذيرفت)3 :32

به احتمال بسيار قوي به فرزندي پذيرفته شده بودند اما ) 7:2،15استر (و استر ) 10 :2خروج (موسي 
  .ن غير اسرائيلياحتماالً مطابق قواني

دو «، 5 :48پيدا » تو پسر من هستي«( فرمول فرزندخواندگي به كار رفته است 2:7 ظاهراً در مز
اي به آداب و رسوم فرزندخواندگي نشده، گرچه  در عهد عتيق اشاره). »از آن من هستند... پسرت 



ا تولد كودك و پذيرش او از ب) 12 :3؛ ايوب 23 :50؛ 3 :30پيدا (» والدت يافتن بر زانوهاي كسي«رسم 
  .سوي رئيس خانواده مرتبط است

؛ ار 2 :1اش (شد  ملت اسرائيل پسر خدا تلقي مي. اي الهياتي نيز داشته است فرزندخواندگي جنبه
، و پادشاه از تبار داود نيز از امتيازي )9 :31؛ ار 22 :4خرو (زاده خدا  ، خاصه نخست)1 :11؛ هو 19 :3

؛ 14 :7 سمو 2(د، گرچه بر بشريت او و مسئوليتش به همان اندازه تاكيد شده بود مشابه برخوردار بو
 همين گزينش الهي بود كه در پس اين گفته پولس قرار دارد كه فرمود ).19 :89؛ مز 6 :28توار 1

  ).4 :9روم (پسرخواندگي از آن قوم اسرائيل است 

  فرزند خواندگي در عهدجديد 

 ريشه در قوانين روم ندارد كه در آن هدف اصلي تداوم نسل والديني فرزندخواندگي در عهدجديد
پذيرفتند؛ ريشه فرزندخواندگي در عهدجديد در رسوم يهودي  بود كه شخصي را به فرزندي مي

هاي پولس  اين موضوع فقط در نوشته. داد باشد كه امتيازات خانوادگي را به فرزندخوانده انتقال مي مي
شود و آناني را كه  واسطة فعل خدا بر اساس فيض رايگان اعطا مي اي است كه به شود و رابطه ديده مي

 ).5 :4غالطيان (دهد  زير شريعت قرار دارند فديه مي

؛ اين امر )1 :4غالطيان (هدف و نتيجة آن تغيير جايگاه و موقعيت فرد است از بندگي به پسرخواندگي 
 "!پدر! ابا"فرياد ). 5 :1افسسيان ( را به اجرا درآورد را خدا از ازل طرح ريخته بود و عيسي مسيح آن

شايد فرياد سنتي هر غالمي بود كه به ) ؛ در چارچوب فرزندخواندگي6 :4 و غالطيان 15 :8 روميان(
  .شد فرزندي پذيرفته مي

روميان (پسرخوانده خدا از تمام حقوق خانواده برخوردار است، از جمله حق حضور در مقابل پدر 
حضور روح خدا هم وسيله تحقق ). 17 :8روميان (همراه مسيح در ميراث الهي  و سهيم شدن به )15 :8

اين فرزندخواندگي هرقدر هم ). 6 :4غالطيان (و هم نتيجه آن ) 14 :8روميان (اين پسرخواندگي است 
ي هنگام رهايي خود خلقت از قيد بندگ از نظر جايگاه و موقعيت فرد كامل باشد، هنوز بايد به

  ).21 :8روميان (اي نهايي واقعيت بيابد  گونه به

هاي يوحنا در خصوص  اي تلويحي در نوشته گونه اي مبتني بر فيض، به عنوان رابطه فرزندخواندگي به
، و در اعطاي مجدد حقوق كامل خانوادگي به پسر گمشده )2 - 1 :3؛ يوحنا 12 :1يوحنا  ("فرزند شدن"
) 32 :12؛ لوقا 9 :6؛ 16 :5متي (رر عنوان پدر براي خدا از سوي عيسي و در كاربرد مك) 19 :15لوقا (

 .شود مشاهده مي

  



  فروتني 

 6 - 5 :113 مزمور. اهميت فروتني در آن است كه اين خصلت ريشه در ذات و شخصيت خود خدا دارد
ويش توجه ورزد كه خداوند با وجود جالل و تعالي خود با تواضع بر آفرينش خ بر اين نكته تأكيد مي

و بركات الهي ) 12 :18 و 33 :15 امثال( است  خصلت فروتني در سراسر عهدعتيق ستوده شده. دارد
از سوي ديگر، تكبر ). 3 :12اعداد (اند  شود كه از اين خصيصه بهره برده غالباً بر اشخاصي جاري مي

از تجربة تكبرآميز ) 22 :5دانيال (همواره در كالم خدا نكوهيده شده است، براي نمونه بلشصر 
در واقع فروتني . علت غرور خود از سوي دانيال سرزنش شد نبوكدنصر عبرت نگرفت و از اين رو به

 .مردان در پيشگاه خداست هاي مهم قضاوت پادشاهان و دولت يكي از مالك

ها  ختيمراد از رنج و محنت، س. واژة فروتني در زبان عبري ارتباط نزديكي با مفهوم رنج و محنت دارد
روشني   به12 :23 انجيل متي. و مصائب است كه ثمرة آنها روحية متواضع و قلبي پذيراي خداست

آري، آن هنگام كه در برابر خدا خم شويم، او ما را سرافراز . سازد نتايج فروتني و غرور را آشكار مي
گويد، اما او با  مي از تجربة دشوارش سخن 12 :4 پولس رسول نيز در رسالة فيليپيان. خواهد ساخت

به واقع پولس از نمونة . دهد پذيرش شرايط خود، مجال بروز و رشد خصلت فروتني را در خود مي
كناري  ؛ خداوندي كه امتيازات الهي خود را به)8 :2فيليپيان (فروتنانة خداوند خود مسيح تبعيت كرد 

  .ها دست يافت وق از همة نامهمين سبب به جاللي ف ساخت و به نهاد و خود را پيوسته فروتن مي

در . دانيم كه متأسفانه فروتني همچون خصايل ديگر الهي قابل جعل است ذكر اين نكته را ضروري مي
. مقدسي آن تفاوت بنيادي دارد عبارت ديگر فروتني كاذب با مفهوم كتاب واقع نمايش فروتني و يا به

در ايام ). 23 و 18 :2 كولسيان(فاوت است فروتني با خوار كردن خويش و همچنين خودآزاري نيز مت
را با فروتني يكي ) گري مرتاض(بردند كه رياضت بدني  عهدجديد، در شهر كولسي معلماني بسر مي

پولس رسول . دادند دانستند، اما در عين حال خود را اشخاصي بسيار مهم و برجسته جلوه مي مي
 ايمانداران را 12 :3 كند و در كولسيان داد ميچنين رويكردهايي را خالف مفهوم واقعي فروتني قلم

  .كند تشويق به تواضعي اصيل مي

 


