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 مقدمه 

شناسید، تا وقتی که یک اتفاق، روی دیگر او را آیا هرگز دوستی داشتید که فکر کنید او را خیلی خوب می

کنند، مورد پولس رسول مطالعه میکه هرگز ندیده بودید، نشان داده باشد؟ گاهی که مسیحیان به طور جدی در 

شنویم که بر افتد. اکثر مسیحیان با پولس و رساالت او آشنایی دارند. ما موعظات زیادی میچنین چیزی اتفاق می

کنیم. پولس به اشکال مختلف مقدس بر او تمرکز میهای مطالعة کتاباساس رساالت او هستند، و معموال در کالس

کنند، از آنچه رسد. اما بسیاری از مسیحیانی که در زندگی و االهیات پولس کندوکاو میمی چون دوستی آشنا به نظر

 شوند.زده مییابند شگفتمی

االهیات پولس خواهیم پرداخت. این اولین درس از این  محوردر این مجموعه دروس، ما به کنکاشی در 

کنیم های پولس شروع میایم. این مطالعه را با نگاهی به زندگی و نوشتهنامیده« پولس و االهیات او»مجموعه را 

 تا اجزای اساسی در االهیات او را بیابیم. 

زمینة پولس خواهیم ز پیشبه سه موضوع اصلی خواهیم پرداخت. نخست، به بررسی چند جنبة مهم ا

پرداخت تا ببینیم چطور این جوانب عمیقا بر اعتقادات مسیحی او تاثیر گذاشتند. دوم، خواهیم دید که چطور اعتقادات 

های اصلی االهیات پولس را مشخص خواهیم کرد؛ او به خدمتش در جایگاه رسول مرتبط است و سوم،  دیدگاه

زمینة از آنچه به دیگران آموخت را بر آنها استوار کرد. بیایید با نگاهی به پیش نظریات پر اهمیتی که پولس بسیاری

 فرهنگی پولس شروع کنیم.

 

 زمینة فرهنگیپیش
مان دانیم که چیزهای زیادی بر آنچه در مورد خدا، خودمان و دنیای پیرامونای مشترک، میهمة ما از تجربه

یک فضای تهی االهیات بنا نکرده است، و این در مورد پولس نیز صدق گذارد. هرگز کسی در باور داریم تاثیر می

های فرهنگی القدس پولس را به حقیقت ایمان مسیحی هدایت کرد، اما روح از بسیاری جنبهکند. اگرچه روحمی

درک یات پولس را االه محورخواهیم پولس نیز در هدایت او به سمت حقیقت استفاده کرد. و این یعنی اگر ما می

کنیم، باید با زندگی او آشنا شویم. متاسفانه ما اطالعات زیادی دربارة تعلیم و تربیت شخصی پولس نداریم. اما 

دانیم که تحت دو تاثیر قوی فرهنگی بزرگ شد. از یک سو فرهنگ یهودی تاثیر زیادی بر او گذاشت و از طرف می

 فتن هم به اشکال قابل توجهی بر او اثر گذاشت.رومی غیریهودیان قرار گر-دیگر، در معرض فرهنگ یونانی
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 فرهنگ یهودی

کنیم. االهیات او را گم می ماهیتکم بگیریم، به احتمال زیاد اگر تاثیر ریشة یهودی پولس بر او را دست

دهد توانیم ببینیم که این ریشه چقدر برای او مهم بود. از طرفی عهد جدید به شکل واضح نشان میچند طریق می از

بالید. توصیف او از ایام جوانی خود، قبل از ایمان که پولس قبل از مسیحی شدن، به این ریشة یهودی خود بسیار می

پولس اعالم کرد  ۵: ۳کند که او سفت و سخت به یهودیت متعهد بود. برای مثال، در فیلیپیان آوردنش، آشکار می

 که:

: ۳سبط بنیامین، عبرانی از عبرانیان، از جهت شریعت فریسی )فیلیپیان روز هشتم مختون شده و از قبیلة اسرائیل، از 

۵ .) 

 
های اسرائیل بود. گوش کنید او کار مذهبی و کامال سرسپرده به حفظ و دنبال کردن سنتاست. پولس یک محافظه

 کند:توصیف می ۱۴: ۱چطور خود را در غالطیان 

 

: ۱بودم )غالطیان جستم و در تقالید اجداد خود به غایت غیور میمیساالن قوم خود سبقت در دین یهود از اکثر هم

۱۴.) 

 
در حقیقت قبل از ایمان آوردن، تعصب او به یهودیت آنقدر زیاد بود که به کلیسای مسیحی به عنوان یک 

جه های یهودی داشت. با توکرد. گذشته از این، پولس تحصیالت باالیی در سنتبدعت یهودی با خشونت جفا می

ها در اورشلیم بود. پولس به دور از یک متعصب ترین ربای، او حتی شاگرد غماالئیل، یکی از معروف۳: ۲۲به اعمال 

 دیده بود و در درک خود از االهیات و متون مقدس یهودی، سطح باالیی داشت. نادان بودن، بسیار آموزش

برایش مهم بود، بلکه بعد از ایمان آوردنش نیز فرهنگ یهودی پولس نه تنها پیش از مسیحی شدن او 

عمیقا به همان ریشة خود مدیون ماند. برای نمونه، حتی به عنوان یک مسیحی او به انجام بسیاری از رسوم یهودی 

 گوید:می ۲۰: ۹ادامه داد. همانطور که در اول قرنتیان 

 

یهود را چون یهود گشتم تا یهود را سود برم و اهل شریعت را مثل اهل شریعت تا اهل شریعت را سود برم )اول 

 (. ۲۰: ۹قرنتیان 
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های پدران خود را دنبال های بسیاری را ثبت کرده است که پولسِ مسیحی، به دقت سنتعهد جدید زمان

ایمانش به مسیح آزار دادند، هویت قومی و وفاداری پولس آنقدر  خاطرکرد. حتی بعد از اینکه یهودیان شدیدا او را به

 نوشت: ۵-۲: ۹خواست آنها را نجات دهد. برای مثال، او در رومیان قوی بود که او همچنان و با شدت می

 
ژاد نداشتم خود در راه برادرانم، یعنی آنان که همدر قلب خود دردی جانکاه و اندوهی همیشگی دارم. زیرا آرزو می

اند و فرزندخواندگی، جالل، عهدها، ودیعة شریعت، عبادت منند، ملعون شوم و از مسیح محروم گردم. آنها اسرائیلی

ها، همه از آنِ ایشان است؛ و نیز پدران به ایشان تعلق دارند، و مسیح به لحاظ بشری از نسل آنان در معبد، و وعده

 ، هزارة نو(.۵-۲: ۹باد. آمین )رومیان است، خدای مافوق همه که او را تا ابد سپاس 

 
زمینة زمینة یهودی پولس، حاال در موقعیتی هستیم که بپرسیم: چگونه پیشبا در نظر داشتن اهمیت پیش

پولس بر االهیات مسیحی او تاثیر گذاشت؟ این تاثیر به اشکال مختلفی، تقریبا در هر صفحه از رساالت پولس 

 ویژه مهم هستند که به یاد آورده شود. مشهود است، اما دو مورد، به 

نخست، هم به عنوان یک یهودی و هم به عنوان یک یهودیِ مسیحی، پولس به اقتدار متون عهد عتیق 

باور داشت. او بدون شرط به آنها اعتماد و سرسپردگی داشت. پولس هرگز چیزی را که متناقض تعالیم عهد عتیق 

های مختلفی از تاریخ کلیسا و حتی در روزگار خود ما، االهیدانانی اظهار کردند ورهکرد. متاسفانه، در دباشد باور نمی

توانست فراتر که پولس تعلیم عهد عتیق را رد و آنها را با ایمان جدید خود در مسیح، جایگزین کرد. اما هیچ چیز نمی

و از صمیم قلب به الزامات اخالقی از حقیقت باشد. اما پولس کامال در یکتاپرستی اسرائیل عهد عتیق ریشه داشت 

دانیم که او حتی برای متون مقدس عبری ایمان داشت. هرچه دیگر هم که در مورد پولس بگوییم، به طور قطع می

ای بین او و عهد عتیق انداخته است. در عوض، تعهد او به اش جداییای هم باور نکرد که ایمان مسیحیلحظه

تر کرد. گوش کنید او چطور شاگرد خود، تیموتائوس را در دوم تیموتائوس ن را عمیقمسیح، تعلق خاطرش به این متو

 دهد: در مورد عهد عتیق تعلیم می ۱۴: ۳

 

دانی از چه کسان تعلیم یافتی، و اینکه از طفولیت کتب اما تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی قایم باش چونکه می

حکمت آموزد برای نجات به وسیلة ایمانی که بر مسیح عیسی است )دوم  تواند تو راای که میمقدسه را دانسته

 (.۱۵-۱۴: ۳تیموتائوس 

 
 ماند.مقدس پولس باقی میمقدس عبرانی، کتابکتاب
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دوم، پولس محکم بر سر این اعتقاد یهودی ایستاده بود که خدا روزی ماشیح، پسر اعظم داوود را خواهد 

های جهان گسترش دهد. در شان رهایی بخشد و پادشاهی خدا را به عموم ملتهایفرستاد تا اسرائیل را از رنج

ها حقیقت، دلیل اینکه پولس به مسیحیت ایمان آورد، این بود که او باور کرد عیسی همان ماشیحی است که مدت

یا  ری مشیاخعبمنتظرش بودند. به همین خاطر او از مسیح خواندنِ عیسی، یا کریستوس که ترجمة یونانی کلمة 

ای دید. بلکه او باور داشت مسیحیت شاخهپولس مسیحیت را جایگزینی برای یهودیت نمی ماشیح بود، دریغ نداشت.

 دانست.از یهودیت است که عیسی را ماشیح حقیقی می

ابعاد اصلی  –یعنی سرسپردگی کامل به متون مقدس، و امید در ماشیح  –های ایمان یهودی این پایه

های مسیحی پولس بودند. در این و بسیاری اشکال دیگر، ایمان مسیحی پولس تکیه بر ریشة یهودی او دیدگاه

 داشت. 

القدس از ارتباط پولس با فرهنگ غیریهودی نیز برای اش نبود. روحاما پولس تنها تحت تاثیر ریشة یهودی

 شکل دادن به االهیات او استفاده کرد.

 

 یهودی فرهنگ غیر

نخست، باید توجه داشته باشیم که پولس همة عمر خود را صرفا در فلسطین یهودی زندگی نکرد، در درجة 

، پولس اهل ۳۹: ۲۱اش، در دنیای غیریهودی نیز زندگی کرد. با توجه به اعمال های مختلفی از زندگیبلکه در زمان

به اورشلیم آورده شده بود. اما اعمال  خوانیم کهمی ۳: ۲۲یه بود. در اعمال کیلیکشهر غیریهودی طرسوس در استان 

 دهد که او دوباره در سنین بزرگسالی در طرسوس زندگی کرد. نشان می ۲۵: ۱۱و  ۳۰: ۹

مندی او از مزایای شهروندی روم نیز نشئت عالوه بر این، ارتباط پولس با دنیای غیریهود از حقیقت بهره

شهروندی خود را نخریده بود بلکه از طریق تولد آن را به دست او  ۲۸: ۲۲گرفت. در حقیقت با توجه به اعمال می

خوانیم که او از حقوق شهروندی روم برای ترویج انجیل و نیز دفاع آورده بود. در چندین مورد در کتاب اعمال، می

 از خود استفاده کرد. 

ایت رسوم آنان برای دهندة تمایل او به رعهای پولس به کلیساهای غیریهودی نشانگذشته از این، نامه

 کند:اظهار قابل توجهی می ۲۱: ۹نفع انجیل مسیحی است. او در اول قرنتیان 

 

شریعت نیستم، بلکه شریعت مسیح در من است، تا شریعتان شدم، هرچند نزد خدا بیشریعتان را چون بیبی

 (.۲۱: ۹شریعتان را سود برم )اول قرنتیان بی
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توانست در عین اطاعت از قوانین مسیح، فرهنگ غیریهودی داشت که میپولس آنچنان آگاهی خوبی از 

 رفتار خود را با رسوم آنان تطبیق دهد. 

پرستان نیز مطلع بود. در متونی مثل در نهایت، پولس نشان داد که از ادبیات سطح باالی بت 

قل قول کرد. او به خوبی در فلسفه پرست اشاره و حتی از آنها نپولس به فالسفة بت ۱۲: ۱و تیتوس  ۲۸: ۱۷اعمال 

 رومی تحصیل کرده بود. -و ادیان دنیای یونانی

حال باید از خود بپرسیم آگاهی پولس از فرهنگ غیریهودی چه تاثیری بر او داشت؟ چطور در  

س معرض فرهنگ غیریهودی بودن، او را تحت تاثیر قرار داد؟ پیش از همه، باید این را روشن کنیم که آگاهی پول

مسیحیت را برای قابل پذیرش شدن از طرف  –گویند آنطور که بعضی می –از فرهنگ غیریهودی باعث نشد تا 

های پولس با دنیای حال، تماسهای اساسی خود یهودی ماند. با اینگیریطور واضح، در جهتآنان قربانی کند. او به

ف او را برای خدمت به غیریهودیانِ خارج از کلیسا غیریهودی، حداقل به دو طریق بر او تاثیر گذاشت. از یک طر

خوبی آماده بود تا انجیل را به طرق شناخت و بهها و اعتقادات غیریهودیان را میآماده کرد. بهتر از بسیاری، او ارزش

 نامد. می« هارسول امت»خوانیم که پولس خود را می ۱۳: ۱۱موثری به آنها برساند. برای همین است که در رومیان 

فراتر از این، پولس آماده بود که به غیریهودیانِ درونِ کلیسا نیز خدمت کند و حتی برای آنها بجنگد. در 

ترین مشاجرات کلیسا در قرن اول کرد که دربارة اجبار حقیقت، خدمت او به غیریهودیان، او را درگیر یکی از جدی

اعمال، پولس نقشی اساسی در اقناع رسوالن و  ۱۵توجه به باب ایمانداران غیریهودی به ختنه یا عدم آن بود. با 

مشایخ نسبت به عدم نیاز ایمانداران غیریهودی به ختنه ایفا کرد. و در رسالة خود به غالطیان، قویا در دفاع از حق 

ه پولس تری بود کدهندة نگرانی گستردهغیریهودیان برای زیر بار ختنه نرفتن سخن گفت. اما این مشاجره نشان

نژاد زمانِ او، غیریهودیان را در بهترین حالت برای غیریهودیان در کلیسا داشت. در حالی که مسیحیانِ یهودی

شمردند، پولس اصرار داشت که مسیح دیوار جدایی بین یهودیان و غیریهودیان را نابود کرده ایمانداران درجه دو می

 نوشت:  ۲۹-۲۸: ۳است. همانطور که در غالطیان 

 

دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی، نه غالم نه آزاد، نه مرد نه زن، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یک هستید، 

 ، هزارة نو(.۲۹-۲۸: ۳اید و بنا بر وعده، وارثان نیز هستید )غالطیان پس نسل ابراهیم

 

ا به روی ملل غیریهودی گشوده یکی از مضامین اصلی در بسیاری از رساالت پولس این بود که عیسی درِ نجات ر

 . پیرو حقیقی شریعت استو است و هر غیریهودی که در مسیح بود، از دید خدا یک یهودی خالص 

زمینة پولس در فرهنگ یهودی و غیریهودی به طرق مختلفی بر او تاثیر گذاشت. بینیم که پیشبنابراین می

 کند.خواهیم ببینیم چگونه االهیات پولس به خدمت او ربط پیدا میزمینة دوگانة او، میبا در نظر داشتن پیش
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 خدمت رسولی
ای شد برای یک نقطة مرجع ثابت در االهیات او چنان که خواهیم آموخت، خدمت پولس به کلیسا وسیله

خصا به سه و عمیقا بر آنچه باور داشت تاثیر گذاشت. و به همین دلیل باید به چندین بُعد خدمت او نگاه کنیم. مش

 جنبه از خدمت او نگاه خواهیم کرد: مقام رسولی او، ماموریت رسولی او، و نوشتجات رسولی او.

 

        مقام

رسول »توصیف کرده است و معموال هم با عنوان « رسول»حداقل در بیست مورد پولس خود را به عنوان 

را معین کرد تا با اقتدار رسوالنی از طرف او  چون مسیح رسوالناین ادعای رسالت بسیار مهم بود «. عیسای مسیح

دانیم که پولس جزو آن رسوالن اصلی که عیسی طی دوران خدمت خود بر زمین با کلیسا صحبت کنند. همة ما می

پاسخ تکیه  ؟امکان داشتحال پولس مدعی بود که نمایندة مقتدر مسیح است. اما این چطور با اینانتخاب کرد، نبود. 

 بر این حقیقت دارد که پولس از یک مجموعه خصوصیات که برای رسالت مقرر شده بود، برخوردار بود. 

رسولی جدید مصمم بود که القدس در روز پنطیکاست، پطرس نزول روح برای رسوالن در حین انتظار

رسول مقتدر مسیح باید سه مشخصه داشته باشد. اول، با توجه به اعمال پطرس توضیح داد که جانشین یهودا شود. 

اش تعلیم دیده بودند. دوم، در اعمال بایست مستقیما توسط خود مسیح در طول دوران خدمت زمینیآنها می ۲۱: ۱

که رسوالن  یابیممی ۲۶-۲۳: ۱بایست شاهد رستاخیز مسیح باشند. و سوم، در اعمال خوانیم که آنها میمی ۲۲: ۱

 بایست توسط خود خداوند برای این مقام برگزیده شده باشند.جدید می

به هر حال، او در  –در نگاه اول، او حتی اولین خصوصیت رسالت را نیز نداشت اما در مورد پولس چطور؟ 

 ۱۸-۱۱: ۱طیان کند. در غالصالحیت او را آشکار میتر، اما نگاهی نزدیک طول خدمت زمینی عیسی، پیرو او نبود.

دهد که بالفاصله بعد از ایمان، سه سال را در صحرای عربستان گذراند. او طول این دوره را ذکر پولس گزارش می

ها، خودِ در خالل آن سالکند تا نشان دهد تقریبا با زمانی که دیگر رسوالن با عیسی صرف کردند، برابر است. می

 گوید گوش کنید:می ۱۲-۱۱: ۱آنچه پولس در غالطیان عیسی انجیل را به پولس تعلیم داد. به 

 

که من آن  یرا. زیستانسان ن یقکه من بدان بشارت دادم که به طر یلیاز انج کنمیبرادران شما را اعالم م یاما ا

 (۱۲-۱۱: ۱)غالطیان  .یحمس یایسمگر به کشف ع یاموختم،و ن یافتمرا از انسان ن
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کرده عمال مسیح قیامخوانیم که پولس می ۶-۱: ۹پولس همچنین خصوصیت دوم را نیز دارا بود. در اعمال 

، خودِ عیسی پولس را به به ۱۵: ۹دهندة برخاسته را دیده بود. در نهایت، بنابر اعمال را در راه دمشق دید. او نجات

 مقامش منصوب کرد: 

 

 (۱۵: ۹)اعمال  ببرد. یلاسرائ یو بن ینها و سالطامت شیمن است تا نام مرا پ ةیداو ظرف برگز

 

گوید که رسوالن اصلی، خواندگی به ما می ۸-۷: ۲و تا مبادا شکی دربارة اعتبار رسالت پولس باقی بماند، غالطیان 

 نویسد، دیگران:و رسالت او را تایید کردند. همانطور که پولس می

 

رسالت مختونان  یاو که برا یراز، شد، چنانکه بشارت مختونان به پطرس که بشارت نامختونان به من سپرده یدندد

 (۸-۷: ۲)غالطیان  ها عمل کرد.امت یدر پطرس عمل کرد، در من هم برا

 

 ۱۶-۱۵: ۳رسوالنِ دیگر، تشخیص دادند که رسالت پولس نظیر پطرس است. به آنچه پطرس در دوم پطرس 

 گوید، گوش کنید:می

 

خود  یها. او در تمام نامهکرد به شما نوشته است یتکه خدا به او عنا یبا استفاده از حکمت یزما پولس ن یزعز برادر 

 یراز آنها تفس یدارهست که مردمان جاهل و ناپا یمطالب دشوار یها گاهنامه ین. در انویسدیم یزهاچ ینا ةدربار

خود  یبراه هالکت را نص ینو از ا کنندیهم رفتار مقدس مکتاب یگرد هایسمتهمان طور که با ق کنند،یغلط م

 ، مژده(۱۶-۱۵: ۳)دوم پطرس  .سازندیم

 
 شود. شناخته می« مقدسهای دیگر کتابقسمت»ردیف های پولس همگوید، رسالهبا توجه به آنچه پطرس می

نابراین، عهد جدید برای بکردند. در کلیسای اولیه، معلمین دروغین بسیاری وجود داشتند که تعالیم پولس را رد می
هایی پولس نظریهپاسخ دادن به این معلمین دروغین، روشن کرد که پولس، رسولی مشروع و بر حق است. فرای این، 

حال، وقتی پولس در نقش خود به عنوان به کلیسا ارائه کرد که درک آن دشوار بود و پذیرفتنش حتی دشوارتر. با این
فارغ از هرچه که مقدس نوشت. ار دیگر رسوالن سخن گفت و نیز با اقتدار کتابسفیر مسیح خدمت کرد، با اقتد

های او دارای اقتدار خودِ مسیح شد. نوشتهگفتند، نظریات آنها باید با استاندارد تعالیم پولس قضاوت میدیگران می
حیان متعهد باید خودشان را با توانیم بدون پیروی از پولس، عیسی را پیروی کنیم. حتی امروز نیز، مسیاست. ما نمی

 االهیات او وفق دهند. 
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 ماموریت

 
حاال که اقتدار رسوالنی پولس را در ذهن داریم، باید نگاهی به ماموریت رسوالنی او بیندازیم. پولس به 

خوبی  توانیم ایدةچه کرد؟ کار او چه بود؟ با نگاهی به سه سفر بشارتی او و نیز سفرش به روم، می عنوان یک رسول

 بیایید با بررسی اجمالی اولین سفر او به عنوان رسول مسیح، شروع کنیم.در مورد کاری که او انجام داد پیدا کنیم. 

 

 سفر اول

آغاز این سفر از آنجا بود که آموزیم. کتاب اعمال، دربارة سفر بشارتی اول پولس می ۱۴و  ۱۳های بابدر 

پولس و برنابا را برای کاری مخصوص جدا کنند. بالفاصله بعد از این، خدا به کلیسا در انطاکیة سوریه گفت که 

بعد از چند فرصت بشارتی در آنجا، آنها به سوی ماموریتی القدس این مردان را به جزیرة قبرس هدایت کرد. روح

د از اینکه های یهودی بود. اما بعنخستین عمل پولس اعالم انجیل در کنیسهبشارتی در آسیای صغیر حرکت کردند. 

 ها را نیز شروع کرد. مقاومت زیادی از یهودیان دید، موعظه برای امت

تعدادی کلیسا در این سفر تاسیس کرد که چند کلیسا در منطقة غالطیه نیز شامل آن پولس با موفقیت 

پس از سفر به سوی شرق تا دربه، پولس و برنابا مسیر خود را برای برگشت تغییر دادند. آنها از مسیر شهرهای  شد.می

غالطیه عبور کردند و در نهایت با رسیدن به دریا، با کشتی به سمت خانه رفتند. اولین سفر پولس به عنوان سفیر 

 .او را بسیار دورتر از سرزمین فلسطین برد مسیح، نسبتا کوتاه و بدون مشکل خاصی بود. اما سفر دوم،

 

 سفر دوم
شود. این سفر از آنجا آغاز شد که رسوالن پدیدار می ۲۲: ۱۸-۳۶: ۱۵سفر دوم بشارتی پولس، در اعمال 

یه و کیلیکای را به کلیساها در انطاکیه، سوریه، و رهبران در کلیسای اورشلیم پولس و برنابا را انتخاب کردند تا نامه

داد غیریهودیانِ مسیحی برای به دست آوردن نجات، نیازی به ختنه و نگهداری طیه برسانند؛ که توضیح میغال

 شریعت موسی ندارند. 

ای داشتند که باعث شد راه خود را از هم جدا کنند، و درست قبل از آغاز این سفر، پولس و برنابا مشاجره

یه، به غالطیه کیلیکاین دو نخست با سفر از طریق سوریه و بعد . برگزیدخود همسفر  ، سیالس را به عنوانپولس

 رسیدند. در شهر لستره از آن نواحی بود که تیموتائوس نیز در این سفر به پولس پیوست. 

القدس او را منع به شمال در آسیا و بطینیا موعظه کند، اما روحانجیل را در ادامة مسیر، پولس خواست که 

القدس از طریق رویای پولس که آنجا بود که دلیل منع روحین، پولس به شهر ساحلی تروآس سفر کرد. بنابراکرد. 
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کرد تا انجیل را در مکادونیه، مشهور است، معلوم شد. در این رویا مردی به او التماس می« ایرویای مکادونیه»به 

 ار شدن به کشتی به سوی آن استان، به این پولس و همسفرانش بالفاصله با سواستان شمالی یونان، موعظه کند. 

، از آتن دیدن کرد و کلیسایی در قرنتس تاسیس نمود. پولس بعد از آن سوی جنوب ا حرکت بهاو ب انهایت

 به افسس رفت و بعد از مدتی توقف در آنجا، به سوی فلسطین برگشت. 

 

  سفر سوم
اندکی بعد از سفر دوم بشارتی پولس، سفر سوم انجام شد که این بار او به نواحی دوردست در غرب سفر 

مسیر  با عبور ازشود. در این سفرها، پولس دیده می ۱۷: ۲۱-۲۳: ۱۸کرد. سومین سفر بشارتی پولس در اعمال 

بعد از این، او چند ماه را ق برقرار کرد. خدمتی موف ، بعدا به افسس رفت در آنجاانطاکیة سوریه، غالطیه و فریجیه

او از کلیساهایی که در سفر قبلی خود صرف سفر در یونان کرد و از شمال به جنوب رفت و دوباره به شمال برگشت. 

 در این منطقه تاسیس کرده بود، دیدار کرد. و بعد، از طریق زمین و دریا به سمت اورشلیم برگشت. 

خود به اورشلیم برگشت، یهودیان کاذبانه او را به فتنه متهم کردند و رتی وقتی پولس از سفر سوم بشا

بعد از گذراندن دو سال در زندان، پولس مدعی استفاده از حق خود به عنوان شهروند روم توسط رومیان دستگیر شد. 

 به روم برد.  خواهی نزد قیصر، منجر به سفر چهام شد که او رااین فرجامخواهی نزد قیصر شد. برای فرجام

 

 سفر چهارم
اعمال ثبت شده است. پولس بخش عمدة این سفر را با کشتی طی کرد.  ۲۸و  ۲۷های این سفر در باب

خدمه، ، کشتی حامل پولس و تعدادی زندانی دیگر را کامال نابود کرد. بین کرت و جزیرة مالتا، طوفان سهمگینی

شکستگی د سفرشان به سمت روم را ادامه دهند، در نتیجة کشتینگهبانان، پولس و همراهانش پیش از آنکه بتوانن

میالدی در روم تحت بازداشت خانگی بود. در طی این  ۶۲تا  ۶۰پولس از سال سه ماه در جزیرة مالتا ماندگار شدند. 

 زمان، او قادر بود تا آزادانه خدمت کند. 

و بعد برای موعظة انجیل به طرف اسپانیا گویند که پولس توسط نرون تبرئه شد روایات متداول به ما می

دهند که او برای تاسیس و تقویت کلیساهای برخی شواهد از رساالت تیموتائوس و تیتوس نیز نشان میسفر کرد. 

میالدی یا اندکی پس از آن، نرون دوباره پولس را  ۶۵اما احتماال در حدود سال آنجا، به سمت شرق سفر کرد. 

 دستگیر و در نهایت او را اعدام کرد. 

 که پولس از مناطق بسیاری دیدن کرد و با دهدنگاهی اجمالی به منطقة مابین اورشلیم و روم نشان می

شد ای ن حقیقت که او متحمل چنین سفرهای گستردهای ازاران نفر در بیش از بیست و پنج شهر، برخورد داشت. هز

 گویند؟االهیات پولس به ما چه می محورآموزیم؟ این سفرها دربارة چه می
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اما توانیم چیزهای زیادی دربارة االهیات او بیاموزیم. الزم به ذکر نیست که از سفرهای بشارتی پولس، می

که االهیات پولس به او اجازه نداد که یک االهیدان پشت آموزیم این است چیزهایی که میترین یکی از مهم

میزنشین باشد. بدون شک، پولس تحصیالت زیادی داشت و بسیار باهوش بود. اما االهیات او، او را به سوی یک 

کنیم، نباید به دنبال االهیات پولس نگاه می محورزندگی سرشار از فداکاری و خدمت برد. بنابراین، وقتی به 

ای از عقاید و باورهای جدا از زندگی عملی باشیم. وقتی االهیات پولس را به درستی درک کنیم، این درک مجموعه

تا به سمت یک زندگی  –همانطور که او را راهنمایی کرد  –به ما الهام خواهد بخشید و ما را راهنمایی خواهد کرد 

 مملو از خدمت به مسیح، کلیسا، و جهان پیش برویم. 

رسوالنی او، یا رساالت عهد  نوشتجاتبه سومین جنبه از خدمت او بپردازیم: موقعیتی هستیم که  اکنون در

 جدید. 

 

 نوشتجات
از آنجا که پولس در سنگر یک خدمت عملی مداوم زندگی کرد، با مشکالت خاصی که کلیساهای مورد 

توانید تصور کنید که مشکالت در غالطیه با مشکالت در افسس انداخت، آشنا بود. میبازدیدش را به زحمت می

هر محلی که او به کردند. هایی که در قرنتس وجود داشت فرق میو مشکالت در افسس با چالشتفاوت داشتند. 

نوشت، توجه او معطوف به پاسخ دادن به نیازهای در نتیجه، وقتی پولس رساالت خود را میرفت متفاوت بود. آنجا می

 آن شرایط خاص بود. 

از آنجا که های مختلفی از خدمت خود آنها را نوشت. در عهد جدید ما سیزده نامه داریم که پولس در زمان

های نوشت، هیچکدام از نامهخصوصی میهای پولس بسیار وابسته به شرایط بود و برای پاسخ به مشکالت بهنامه

در عوض، رساالت او حاوی کاربردهای کند. ظاهر نمیتمام االهیات وی را به شکلی مرتب و منتظم  مجموع او

ت اوست. در اکثر موارد واضح است که پولس نامة خود را در پاسخ به مشکل خاصی در کلیسا نوشته شبانی االهیا

 است و ما جزئیات این حقیقت را در دروس بعدی بررسی خواهیم کرد. 

ای به کتاب رومیان فکر کنیم. اما برای نشان دادن اینکه این موضوع چقدر صحت دارد، بیایید لحظه

کنند. یک چکیدة منتظم از االهیات پولس صحبت میبه اشتباه، در مورد کتاب رومیان به عنوان بسیاری از مسیحیان 

دهد. اما اند که موضوعات سطح این کتاب، نظام االهیاتی پولس را شکل میآنها نتیجه گرفتهو به همین دلیل، 

یکی از خصوصی نوشت. الت بهمشکپولس حتی این کتاب را در پاسخ به دهد که تر رومیان نشان میبررسی دقیق

 ای که پولس به آنان نوشت، برای تثبیت روابط بین ایمانداران یهودی و غیریهودی در روم بود. دالیل اصلی

در سه فصل اول، پولس کند. یک بررسی اجمالی از ساختار رومیان، این تمرکز شبانی را بسیار واضح می

ودیان و هم غیریهودیان گناهکار هستند و هیچکدام حق ندارند که کند که هم یهبر اثبات این موضوع تمرکز می
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کند که چطور خدا برای یهودیان و غیریهودیان همان یک او تاکید می ۸-۴در فصول خود را از دیگری برتر بدانند. 

س بر نقش پول ۱۱-۹یهودیان و غیریهودیان در حضور خدا وضع برابری دارند. در فصول راه نجات را قرار داده است. 

سپس، بعد از تاکید بر این موضوعات کند. مکمل یهودیان و غیریهودیان در نقشة خدا برای تاریخ بشریت تمرکز می

کند که ارتباط نزدیکی به مشکل از زندگی عملی مسیحی رسیدگی میاو به چند  ۱۶-۱۲ای، در فصول آموزه

 مناقشات بین یهودیان و غیریهودیان داشت. 

شان باید به عنوان یک بدن هایکند که مسیحیان با وجود تفاوتاو اصرار می ۱۲برای مثال، در فصل 

ها های امتخواهد که مطیع حکومتیکند و حتی از مسیحیان ماز ثبات صحبت میاو  ۱۳در فصل واحد عمل کنند. 

، قبل از اینکه رساله را به اتمام برساند، پولس بر نیاز به درک متقابل بین یهودیان و ۱۶-۱۴باشند. و در فصول 

 کند. می مرکزغیریهودیان از طریق احترام به سنن یهودی و غیریهودی ت

قصد نداشت رسالة رومیان بیانیة اعتقادات  دهد که اوبررسی مختصری از رسالة پولس به رومیان نشان می

او باشد. در عوض، این کتاب در درجة اول پاسخ به مسائل شبانی ارتباط بین یهودیان و غیریهودیان در کلیسای 

 مسیحی است. رومیان، کاربرد االهیات پولس به برخی احتیاجات بسیار خاص بود.

ای از اعتقادات منطقی و صحیح االهیاتی، س دارای مجموعهباشیم که پول ایم اگر باور داشتهاشتباه نکرده

آن را االهیات منتظم بخوانیم، بود. اما نظام االهیات پولس نانوشته ماند، حتی با وجود اینکه  شاید یا آنچه که ما

شد. با دانیم، نظام االهیات پولس هرگز به شکل کامل نوشته نتا جایی که ما میرساالتش را تحت پوشش قرار داد. 

 هایی که او نوشت، آن را بازسازی کنیم. توانیم تا حد زیادی بر اساس نامهاین وجود، می

چون برای بازسازی نظام االهیاتی پولس، نباید تنها به موضوعاتی که او بیشتر به آنها اشاره کرد نگاه کنیم. 

در عوض، باید بپرسیم: سای زمان او بود. او بیشتر وقت خود را صرف نوشتن دربارة مسائلی کرد که مورد عالقة کلی

ای به بهترین شکل خصوصی است که پولس نوشت؟ چه الگوهای منسجم اعتقادیچه اصولی پشتوانة مسائلی به

ی هاها وجه اشتراک مسائل گوناگونی است که او به کلیساکدام آموزهدهند؟ خصوص او را توضیح میتعالیم به

تر و واضحهایی، قادر خواهیم بود که نظام االهیات پولس را بازسازی کنیم. ن پرسشبا پاسخ به چنیمختلف نوشت؟ 

قصد داشتند راهنمای کلیسای قرن اول باشند و چطور باید امروز ما را های پولس درک خواهیم کرد که چطور نامه

 راهنمایی کنند. 

ایم تا مستقیما به بنیادی دربارة زمینه و خدمت پولس را بررسی کردیم، آماده هایدیدگاهاکنون که برخی 

 اندازهای االهیاتی پولس نگاه کنیم. چشم
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 اندازهای اصلیچشم
 

چند سوال اساسی بپرسیم: ساختار االهیات پولس چه بود؟ چه نوع باورهایی آنچه که در این مرحله، باید 

 پاسخ به این سواالت برای درک صحیح پولس، ضروری است. دهد؟ او در رساالتش تعلیم داد را پوشش می

های مسیحی تاثیرگذار بوده است که حتی ذکر همة طرقی که االهیات پولس آنچنان بر بسیاری از سنت

کنیم: اند محدود میجهت بنیادین که مفسرین به آنها پرداختهما خود را به دو و درک شده، غیرممکن است. ا

خوانیم که در شناسانه میاندازهای آخرتبر االهیات پولس، و آنچه که ما آن را چشم «اصالحات»اندازهای چشم

 بر االهیات پولس نگاه کنیم. « اصالحات»ی اندازهابیاید ابتدا به چشمهای اخیر تاثیرگذار شده است. دهه

 

 اصالحات
های پیش از اصالحات، کلیسای در سدهساختار االهیات پولس چه بود؟  ازاصالحگران پروتستان درک 

شمردگی مبرا بر این تعلیم،  بناداد که الزمة نجات هم فیض خدا و هم لیاقت انسان است. کاتولیک روم تعلیم می

سازد تا با و این فیض ایماندار را قادر می بخشدمیفیض  ذره ذره طوالنی است که در آن خدا به ایماندارروندی 

که به مقدار کافی اعمال  یابندشوند و نجات میمیشمرده  مبراافراد وقتی کامال شود.  مبراانجام اعمال نیکو، بیشتر 

 شوند.  مبرادا نیکو انجام داده باشند تا بر اساس استاندارد شریعت خ

های پولس رو اما وقتی که اصالحگران پیشرو مثل مارتین لوتر، اولریش تسوینگلی، و ژان کالون نامه

از تعلیم آگوستین پیروی کردند آنها گرایانة کاتولیک از پولس اشتباه بود. خواندند، نتیجه گرفتند که تفاسیر شریعتمی

ذره ذره و تماما از اعمال انسانی جداست، نه اینکه طی روندی طوالنی  شودباره اعطا میشمردگی به یکمبرا  که 

آید و شمردگی میمبرا از پس تقدیس، روند طوالنی زندگی مسیحی، بخشیده شود و با تالش انسانی ادغام باشد. 

خداست مبنی بر  شمردگی، اعالم قانونی و یک بار برای همیشةمبرا اما یابد. در تمام طول حیات ایماندار، ادامه می

 اینکه یک ایماندار از مجرمیت گناه تبرئه شده و عدالت مسیح به حساب او گذاشته شده است. 

 مبرا شمردگیما آموخت که شناخته شد چون به  –تنها با ایمان  –( sola fideاین باور به نام سوال فیده )

بدون شک، اینکه اصالحگران صرفا به واسطة ایمان در مسیح است نه به واسطة ایمان به عالوة اعمال نیکوی ما. 

های ایمانداران یهودی که به های پولس یافتند، صحیح بود. در کلیسای اولیه، بعضی از فرقهاین آموزه را در نوشته

کردند که نجات نتیجة اختالط فیض االهی و اعمال میشدند، استدالل شناخته می مسلکمسیحیان یهودیعنوان 

رویدادی شمردگی مبرا گرایی در کلیسای اولیه مخالفت کرد و اصرار ورزید اما پولس با این شریعتانسانی است. 

مباحثات اصالحات و مباحثاتی که پولس با آنها شباهت بین افتد. فرد است که جدا از کار شریعت اتفاق میمنحصربه
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مسلکان مطابقت گرایی یهودیگرایی کلیسای کاتولیک روم تقریبا با شریعتشریعتبرو شد، کامال روشن است. رو

 اصالحات به موازات تعالیم پولس بود. « تنها با ایمان»داشت و 

ها معتقد بودند که پولس االهیات خود را حول این محور بسط داد که چطور در نتیجه، عموم پروتستان

اُردو شد که االهیات پولس پیرامون االهیاتی سنتی، تصور می بستردر . شوداِعمال میشخاص ایماندار نجات در ا

که به معنای روندی است که نجات در مسیح، در من ( یا ترتیب نجات شکل گرفته باشد ordo salutisسالوتیس )

مبرا ها باور داشتند که اُردو سالوتیس، و به طور خاص در سنت اصالحات، غالب پروتستانو شما اِعمال شده است. 

االهیات پولس  محورکه این  معتقدندترین مفهوم در االهیات پولس است. آنها تنها از طریق ایمان، اصلی شمردگی

 است. 

تنها  مبرا شمردگیغیر از  ها تشخیص دادند که پولس به بسیاری موارد دیگرطول قرون، پروتستانالبته در 

رستگاری خدا که در مرگ و قیام مسیح به اوج خود رسید، او بسیار به تاریخ طوالنی از طریق ایمان نیز باور داشت. 

( یا تاریخ نجات historia salutisهیستوریا سالوتیس )در بستر االهیاتی، این جنبه از تعلیم او را عالقمند بود. 

اهمیت  از اما برای مدت مدیدی، تا سالیان اخیر درک سنتی از االهیات پولس اینگونه بود که تاریخ نجاتنامیم. می

تاریخ نجات را به عنوان مرکز ها حتی اکنون نیز غالب پروتستانبرخوردار است. کمتری نسبت به ترتیب نجات 

 بینند. هیات پولس نمیاال

 

 شناسانهآخرت
نسبت به تفسیر االهیات پولس بسیار مسلط بوده، اما خالی از چالش نیز  در ابتدا اگرچه دیدگاه پروتستان 

شناسانه در االهیات آن را منظر آخرتآمده است که  عرصههای اخیر به نظر مکمل دیگری در دههنقطهنبوده است. 

، اندیشة مرکزیت بیشتر ترتیب نجات نسبت به تاریخ نجات در االهیات پولس را مورد این منظرنامیم. پولس می

 بازبینی قرار داد. 

های اخیر ارائه اندازهای بسیار دیگری دربارة االهیات پولس در دههالبته، این نیز صحیح است که چشم

زمینة یهودی اند که االهیات پولس در درجة نخست بر ادغام پیشبرخی االهیدانان برجسته استدالل کرده. اندشده

جای غرایز جسمی تاکید بر زندگی مبتنی بر اخالق به برخی دیگر اولویت پولس رااو با فلسفة یونانی متمرکز است. 

ت تاثیر مذاهب اسرارآمیز یونانی یا یهودیت آخرالزمانی اند که االهیات پولس عمیقا تحدیگران استدالل کردهاند. دیده

دهند اما هیچکدام از آنها به اندازة نظرات، بینشی به درون االهیات پولس ارائه میبوده است. برخی از این نقطه

 شناسانه به االهیات او، مفید نیستند. انداز آخرتچشم
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نخست، پولس، بر سه موضوع متمرکز خواهیم شد: شناسانه به االهیات انداز آخرتبرای بازبینی چشم

بیایید ابتدا نگاهی شناسی پولس. آخرت تاثیراتشناسی پولس؛ و سوم، شناسی؛ دوم ساختار آخرتشناسی آخرتواژه

 بیندازیم. « شناسیآخرت»به اصطالح 

 

 شناسیواژه
( به معنای eschatosیونانی اِسکاتُس )( از واژة eschatology) «اسکتالوژی»یا  «شناسیآخرت»اصطالح 

عهد عتیق بارها شناسی آموزه یا تعلیم دربارة امور آخر یا پایان زمان است. ، آخرتبنابراینآید. می« انتها»یا « پسین»

کند که باید عظیم تاریخ نجات اشاره میدر اشاره به اوج « های آخرزمان»یا « روزهای آخر»از اصطالحاتی مثل 

یا « روزهای آخر»، عهد جدید به تحقق این و در موارد متعددی آمد اتفاق بیفتد.ایتا ماشیح به زمین میوقتی نه

کاربرد کلمة یونانی اسکاتس است که ما  همیناز کند. عهد عتیق در عیسی، ماشیح، اشاره می« های آخرزمان»

 ایم. را گرفته -« های آخرزمان»یا « روزهای آخر»آموزة  -« شناسیآخرت»یا « اسکتالوژی»اصطالح االهیاتی 

مسیح  مقدس دربارة بازگشت ثانویشناسی عمدتا به تعلیم کتابدر االهیات منتظم سنتی، اصطالح آخرت

باید این اصطالح را به بسیار فراتر از کنیم، میشناسانة پولس صحبت میاما وقتی دربارة رویکرد آخرتاشاره دارد. 

چنان که خواهیم دید، پولس همه چیز را دربارة مسیح از آمدن نخست او تا بازگشت ثانوی مسیح گسترش دهیم. 

 های آخر درک کرد. شناسی یا زماندومین، تحت شرایط آخرت

 

 ساختار
را به فراسوی بازگشت ثانوی مسیح گسترش دهیم، باید « شناسیآخرت»چطور اصطالح  برای اینکه ببینیم

های آخر یا پایان زمان چه درک و تصوری از روزپولس  شناسی پولس معطوف کنیم.مان را به ساختار آخرتتوجه

شناسی پولس. مضمون آخرتو  نتکویشود: خاستگاه، جستجوی ما در این موضوع به سه بخش تقسیم میداشت؟ 

 شناسی پولس نگاه کنیم. بیایید ابتدا به خاستگاه آخرت

دادند که عهد عتیق تاریخ جهان را به دو در زمان پولس، االهیدانان یهودی معموال تعلیم میخاستگاه: 

ن اصطالح بود که آنها به آ –زمان گناه و مشکالت  –عصر بزرگ تقسیم کرده است. بخش نخست زمان حاضر 

در عذاب اسرائیل از بالی االهیِ « عصر حاضر»( داده بودند. olam hazehیا در عبری اُالم هزه )« حاضر عصر»

« عصر حاضر»جای تعجبی ندارد که االهیدانان یهودی دربارة تبعید از سرزمین وعده، به بدترین وضعیت خود رسید. 

 کردند. با الفاظی بسیار منفی صحبت می
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در آینده باشد که از پس این عصر مشکالت بیاید.  پر برکتیها همچنین معتقد بودند که باید عصر اما ربّای

در عصر آینده، خدا نهایتا به ( است. olam habaخواندند که در عبری اُالم هابا )« آینده عصر»را  آتیآنها این عصر 

 د. کرهای خود دربارة برکت به اسرائیل عمل میتمامی وعده

عطفی قاطع بین این دو  ةهای یهودی در زمان پولس باور داشتند که ظهور ماشیح به عنوان نقطاکثر گروه

داد کرد، روزی که خدا در آن باالخره قوم خود را برکت میآمد، روز خداوند را ظاهر میوقتی ماشیح میعصر است. 

 داد. ا نشان میاین روزی بود که عصر آینده رکرد. و دشمنانش را نابود می

دیدگاه بنیادین دو عصر تاریخی معتقد به همین شود که او نیز خوانیم، معلوم میوقتی رساالت پولس را می

اشاره کرد. « عصر حاضر»کرد به عنوان در حقیقت، او در دوازده مورد مستقیما به عصری که در آن زندگی میبود. 

استفاده کرد. و نیز وقتی دربارة « خدای این عصر»، از ۴: ۴م قرنتیان پولس در اشاره به شیطان در دومثال،  به طور

 خواند.« فالسفة این عصر»کرد، آنان را صحبت می ۲۰: ۱پرست در اول قرنتیان فیلسوفان بت

در اشاره به زمانی آتی که داوری و برکات نهایی بر نوع « عصر آینده»از اصطالح  ، پولسبه شکلی مشابه

پولس ایمانداران را تشویق به وفاداری  ۱۹: ۶بشر خواهد رسید، استفاده کرد. به عنوان مثال، در اول تیموتائوس 

که خدا مسیح را از مرگ  او گفت ۷: ۲و در افسسیان « .نهند یندهجهت عالم آه ب یکوخود اساس ن یبرا»کند تا می

 «ظاهر سازد.... خود را یضف یتنها یدولت ب یندهآ یهادر عالم»برخیزانید تا 

شود. در آنجا وقتی او از جلوس پدیدار می ۲۱: ۱افسسیان شاید بهترین مثال از تفکر دو عصری پولس در 

 نوشت، صراحتا به هر دو عصر اشاره کرد:مسیح می

 

 یندهعالم فقط بلکه در عالم آ یننه در ا شود،یکه خوانده م یو قدرت و قوت و سلطنت و هر نام یاستباالتر از هر ر

 (۲۱: ۱)افسسیان  .یزن

 

شناسی مشخصا با این الگوی بنیادین دو عصر در ذهن، باید اکنون به راهی نگاه کنیم که پولس یک آخرت

 کرد.  تکوینمسیحی 

شناسی سنتی یهودی، نقطة عطف بین عصر حاضر و عصر آینده، ظهور آخرتبه یاد دارید که در : تکوین

ها بود که یهودیان باور داشتند وقتی ماشیح بیاید، در حالیکه دشمنان خدا فورا نابود خواهند شد، قوم قرنماشیح بود. 

سیح، با چالشی جدی در برابر این باور دیرینه اما پولس به عنوان پیرو مخدا برکات کامل او را دریافت خواهند کرد. 

جهان را به فراز پایانی دانست که عیسی اما همچنین می –دانست که عیسی، ماشیح اسرائیل است مواجه شد. او می

مانند خود عیسی، و مانند بقیة عهد جدید، پولس این مشکل را خود آنچنان که اسرائیل انتظار داشت، نرسانده است. 

 شناسی سنتی یهودی پاسخ داد. ح آخرتبا اصال
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دهد، گذار از این عصر به عصر آینده، انتقالی ساده از یک عصر به عصر بعدی آنچنان که پولس توضیح می

نظر او،  که هر دو عصر به صورت همزمان جریان داشتند. از نقطهشد می متوافقای در عوض، شامل دورهنبود. 

پولس همچنین اطمینان داشت که وقتی مسیح در و صعود مسیح آغاز شده بود. عصر آینده از طریق مرگ، قیام 

یابد و عصر آینده با تمام پری خود از برکت نهایی برای قوم خدا و این عصر شریرانه پایان میجالل بازگشت کند، 

هر دو  –عصر حاضر و عصر آینده  –ضمن اینکه در عین حال، هر دو عصر داوری برای دشمنانش، خواهد رسید. 

 در کنار یکدیگر وجود دارند. 

شرح برخی مضامین در مفید خواهد بود که به شناسی پولس، با در ذهن داشتن خاستگاه و تکوین آخرت

 باید تحت شرایط اعصار متوافق تاریخ درک شوند. های پولس بپردازیم که مینامه

« اینک و نه هنوزهم»شناسی، از اصطالح گاه پولس در آخرتتوضیح دیدمعمول است که برای مضامین: 

اینک در مسیح به واقعیت های آخر یا روزهای آخر، هم، چون پولس باور داشت که برخی از جوانب زماناستفاده شود

 بیایید معنای این اصطالح را بشکافیم. اند. تبدیل شده است، در حالیکه جوانب دیگر هنوز محقق نشده

ما به سه موردی که این اینک به طرق متعددی حاضر است. عصر آینده هم سو، به عقیدة پولساز یک 

در وهلة نخست، پولس تعلیم داد که آخرین مرحله شود اشاره خواهیم کرد. های پولس پدیدار میمضمون در نوشته

 ۲۱-۲۰: ۱س در افسسیان نشست. برای مثال، پولتخت آسمانی خود  راز پادشاهی خدا وقتی آغاز شد که عیسی ب

 نوشت که وقتی پدر عیسی را از مرگ برخیزانید، او:

 

و قدرت و قوت و سلطنت و هر  یاستباالتر از هر ر ید،نشان یآسمان هاییبه دست راست خود در جا]عیسی را[ 

 (۲۱-۲۰: ۱)افسسیان  .یزن یندهعالم فقط بلکه در عالم آ یننه در ا شود،یکه خوانده م ینام

 

اگرچه در زمان حاضر سلطنت مسیح عمدتا در قلمروهای آسمانی محقق شده است تا روی زمین، اما این نیز حقیقت 

در این مفهوم، سلطنت خدا در عصر کند. ها، سلطنت میها و قدرتاینک باالتر از تمام حکومتدارد که مسیح هم

 یک واقعیت کنونی است.  آینده

پولس القدس است. میراث ابدی ما در روح نوبراینک با ما حاضر است، نبه از عصر آینده که همدومین ج

از میراث کاملی که در  نوبریالقدس را به عنوان تعلیم داد که وقتی مسیح بر تخت خود در آسمان نشست، روح

را با اشاره به ایمانداران به عنوان  پولس این مسئله ۲۳: ۸در رومیان بازگشت او خواهیم یافت، بر کلیسا نازل کرد. 

در انگلیسی( ترجمة کلمة یونانی هاپاره  Firstfruitsکلمة نوبر )اند، توضیح داد. را یافته« نوبر روح»کسانی که 

(aparcheاست که خود ترجمه )ست که برای اولین قسمت از برداشت در نظر گرفته ای از یک اصطالح عهد عتیقی
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القدس در زندگی تمام عطای روحبرای پولس،  . بنابراینراه استداد که برداشتی بیشتر در نوبر، نشان میشده بود. 

 ایمانداران، نوبری از برکات عظیمِ عصر آینده است. 

 القدس: روح خودِ  ،۱۴: ۱به طریقی مشابه، با توجه به افسسیان  

 

 (۱۴: ۱)افسسیان  او تا جالل او ستوده شود.آن ملک خاص  یفدا یما است برا یراثم ةیعانب

 

القدس به عنوان این اصطالح اشاره به روح( است. arrabonترجمه شده، هارابُن )« بیعانه»ای که اصطالح یونانی

یک بار کند در آینده بسیار بیشتر از خدا دریافت خواهیم کرد. پرداخت یا بیعانة خدا به ما دارد، که تضمین میپیش

 اینک به ما بخشیده است. القدس برکت عصر آینده است که خدا همبینیم، روحمیدیگر 

خاطر کاری که بهسرانجام، پولس اشاره کرد که مسیح خلقت جدید را در راستای عصر آینده آغاز کرد.  

در عهد عتیق خداوند به قوم شوند. مند میتا حدودی از خلقت دوبارة جهان بهره اکنون مسیح انجام داد، ایمانداران

ای که قبل خود وعده داد که در روزهای آخر، او جهان را دوباره کامال خلق خواهد کرد و آن را  به همان شکل عالی

وند عصر آینده را برای از گناه انسان در باغ عدن وجود داشت، کامال خلق خواهد کرد. گوش کنید که چطور خدا

 دهد:توضیح می ۱۷: ۶۵اشعیا در اشعیا 

 

 (۱۷: ۶۵. )اشعیا یدخواهم آفر یدجد ینیو زم یدجد یمن آسمان

 

دهد، اثبات این بود که خلقت دوبارة جهان آغاز اینک مردمان را نجات میدر ذهن پولس، این حقیقت که مسیح هم

 کند: به خوبی بیان می ، این تفکر را۱۷: ۵شده است. دوم قرنتیان 

 

)دوم  تازه شده است. یزهمه چ ینککهنه درگذشت، ا یزهایاست؛ چ یاباشد، خلقت تازه یحدر مس یپس اگر کس

 (۱۷: ۵قرنتیان 

 
اینک در آمدن نخست مسیح آغاز شده با وجود اینکه پولس تعلیم داد که بسیاری از جوانب عصر آینده هم

بازگشت ثانوی مسیح به عنوان  به بنابراین، اواند. رکات روزهای آخر در پُری نرسیدهاست، اما معتقد بود که هنوز ب

به سه طریقی که دیدگاه یک بار دیگر، کرد. زمانی که مسیح داوری و برکات نهایی را محقق خواهد کرد، نگاه می

 کنیم.شوند، اشاره میپولس دیده می
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پولس تعلیم داد که مسیح پادشاه، اکنون از تخت خود در آسمان سلطنت  در وهلة نخست، چنانکه دیدیم،

کند. اما همچنین، پولس باور داشت که وقتی مسیح باز گردد، پادشاهی خدا را در کاملیت مستقر خواهد کرد. می

 کند: این موضوع را عنوان می ۲۶-۲۴: ۱۵گوش کنید که او چطور در اول قرنتیان 

 

و تمام قدرت و قوت را  یاستکه ملکوت را به خدا و پدر سپارد. و در آن زمان تمام ر یاست وقتو بعد از آن انتها 

. دشمن آخر یداو سلطنت بنما بایدیخود ننهد، م هاییپا یردشمنان را ز ةکه هم یمادام یرا. زیدنابود خواهد گردان

 (۲۶-۲۴: ۱۵)اول قرنتیان  موت است. شود،یکه نابود م

 

ها، کرد که در آن تمام حکومتای نگاه میفرای سلطنت کنونی مسیح، به آیندهکند که پولس می روشناین قسمت 

مسیح بر تخت سلطنت خود تا زمانی که ایستند، نابود خواهند شد. ها و اولیای امور که علیه اهداف خدا میقدرت

اکنون برقرار بنابراین به یک معنا، پولس باور داشت که سلطنت مسیح هم نابود شوند. –و مرگ  –تمام دشمنان 

 است و در معنای دیگر، معتقد بود که هنوز مستقر نشده است. 

پرداخت میراث القدس نوبر خرمن نجات و پیشدر مرحلة دوم، چنان که دیدیم، پولس باور داشت که روح 

مان در آینده است. گوش دریافت کامل میراثدهند که شان مین« پرداختپیش»و « نوبر»ماست. اما اصطالحات 

 کند: عنوان می ۲۳: ۸کنید که پولس این موضوع را چطور در رومیان 

 

جسم  یخالص یعنی یدر انتظار پسرخواندگ کشیمیدر خود آه م ایم،یافتهکه نوبر روح را  یزفقط، بلکه ما ن ینو نه ا

 (۲۳: ۸. )رومیان خود

 

اینک از آنجا که عصر آینده همالقدس را به آینده مرتبط ساخت. کنونی عطای روحواقعیت لس مستقیما در اینجا پو

های چون هنوز رهایی بدن« کشیمدر خود آه می»اما همچنان ایم. القدس را یافتهاینک روححاضر است، ما نیز هم

 ایم. خود را نیافته

 القدس: نوشت که روح ۱۴: ۱به طریق بسیار مشابهی، پولس در افسسیان  

 

 (۱۴: ۱)افسسیان  آن ملک خاص او تا جالل او ستوده شود. یفدا یما است برا یراثم ةیعانب

 

 میراث کامل ما.  –تر العاده است، اما تنها نوبری است از یک رهایی عظیمالقدس یک نوبر فوقروح
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سازی کامل تازهدر انتظار ه خلقت جدید یک واقعیت روحانی در زندگی ایمانداران است، ما با اینکسرانجام،  

نوشت، در همان زمان که  ۲۱: ۸مان بر زمین جدید هستیم. همانطور که پولس در رومیان ابدی خلقت و حکمرانی

 کنیم:مان را دریافت میهای جدیدبدن

 

 (۲۱: ۸)رومیان  شود. یکجالل فرزندان خدا شر یتا در آزاد یافتخواهد  یفساد خالص یداز ق یزخلقت ن ...

 

 نگاه پولس به بازگشت مسیح در آینده به عنوان زمانی بود که خلقت جدید در پری کامل خود مستقر خواهد شد. 

مضامین مهم دربارة عصر حاضر و عصر  با در برخورد که پولس پرداختیم هاییا به چند مورد از راهما تنه 

های اوست. عصر آینده حقیقتی که زمینة تمام دیدگاهاز آنها استفاده کرده است. اما الگویی اساسی ارائه کردیم آینده 

اما تا زمانی که مسیح در جالل برنگردد، این عصر کامال تمام نخواهد حاضر با برکات فراوان برای ایمانداران است. 

 در عین حال، مشکالت این عصر و عجایب عصر بعدی، در کنار هم وجود دارند.  شد و به کمال خود نخواهد رسید.

 های او بپردازیم.از تاثیرات مهم دیدگاهشناسی پولس، باید اکنون به برخی از مشاهدة ساختار آخرت پس 

 

 تاثیرات
به جای تمرکز بر او چنانکه دیدیم، پولس عمدتا االهیات خود را در بستر خدمت شبانی بیان کرده است. 

سی او نیز انتزاعی نبود. در عوض پولس معتقد شنااالهیات انتزاعی، به تجربیات حقیقی انسانی پرداخت. حتی آخرت

بود که بسیاری از مشکالتی که کلیسا با آنها روبرو بود، نتیجة تنش زندگی در دورة همپوشانی عصر حاضر و عصر 

آینده بود. پولس در نوشتجات خود توضیح داد که خدا در آمدن نخست خود چه برای ایمانداران انجام داده است و 

 علیم داد تا در حین انتظار برای بازگشت مسیح، چگونه زندگی کنند. به مسیحیان ت

نخست، اتحاد با پولس، به سه موضوع نگاه خواهیم کرد:  شناسیعملی آخرت این تمرکزبرای شکافتن 

 مسیح؛ دوم، هدف االهی؛ و سوم، امید مسیحی. بیایید ابتدا نگاهی به تعلیم پولس در مورد اتحاد با مسیح بیندازیم. 

دهد که اتحاد ما با مسیح، عمال ما را از عصر حاضر به پولس نشان می ۴-۳: ۶در رومیان اتحاد با مسیح. 

 پرسد:دربارة اتحاد با مسیح تحت شرایط تعمید، میکند. پولس با نوشتن عصر آینده منتقل می

 

 یدپس چونکه در موت او تعم یافتیم؟ یددر موت او تعم یافتیم، یدتعم یسیع یحما که در مس یعکه جم دانیدینم

 یاتح یدر تازگ یزبه جالل پدر از مردگان برخاست، ما ن یحکه مس یقسم ینتا آنکه به هم یمبا او دفن شد یافتیم،

 (۴-۳: ۶)رومیان  .ییمنما رفتار
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اما هر بار  .صورت گرفتمسیح به شکلی عینی  قیامتر، انتقال از عصر حاضر به عصر آینده، در مرگ و به بیان ساده

در نتیجه، ما دیگر تحت بندگی  .اندپیوستهقیام او به آیند، بخش به حضور مسیح میکه مردان و زنان در ایمان نجات

احیا شده تا ما در آزادی حیاتی نو به ما بخشیده شده است، یک حیات کنیم. گناه و داوری خدا علیه آن زندگی نمی

 دهد:به توضیح خود ادامه می ۱۱-۱۰: ۶خدمت به مسیح زندگی کنیم. پولس در رومیان 

 

 یزشما ن ین. همچنکندیم یستخدا ز یبرا کند،یم یه آنچه زندگگناه مرد و ب یمرتبه برا یکرد مُ ]مسیح[ به آنچه

 (۱۱-۱۰: ۶)رومیان  زنده. یسیع یحخدا در مس یاما برا ید،گناه مرده انگار یخود را برا

 

گیرد. همانطور که شناسی را در زندگی عملی تمام ایمانداران به کار میتعلیم پولس دربارة اتحاد ما با مسیح، آخرت

و همانطور که عیسی ایم. مسیح عصر حاضر و داوری آن را پشت سر گذاشت، ما نیز از گناه و داوری نجات یافته

 کنیم.ن قدرت زندگی میکند، ما هم در همااکنون در قدرت عصر آینده زندگی می

ای به ما بخشیده است، با سوالی دشوار وقتی درک کنیم که چطور اتحاد ما با مسیح در ایمان، زندگی تازه 

 طرح کرد؟ هدف خدا چیست؟ای از همپوشانی بین عصر حاضر و عصر آینده چرا خدا دورهشویم: روبرو می

خدمت بشارتی خودِ پولس در میان غیریهودیان شهادتی است بر باور او به نقشة خدا برای  .هدف االهی 

 شود. همپوشانی اعصار که شامل متحد ساختن ایمانداران یهودی و غیریهودی به عنوان قومی واحد برای او می

کلیسا بتواند به پولس همچنین باور داشت که خدا همپوشانی بین عصر حاضر و عصر آینده را طرح کرد تا  

-۱۹: ۲همانطور که در افسسیان  –ای از بلوغ روحانی برسد. او بارها این ایده را تحت عنوان بنای معبد خدا درجه

: ۴همانطور که در افسسیان  –به تصویر کشید. در دیگر مواقع او از آن تحت عنوان رشد بدن انسان  –بینیم می ۲۲

درک کرده بود که بلوغ روحانی کلیسا یکی از اهداف اصلی خدا برای پولس  .صحبت کرد –بینیم می ۱۶ -۱۵

 بود.همپوشانی بین عصر حاضر و عصر آینده 

پولس تشخیص داد که چنین دیدگاهی در مورد تاریخ، غیر عادی است و در گذشته مکشوف نشده بود. به  

ده است و او باید برای دیگران توضیح کند که خدا بر او مکشوف کرهمین خاطر او از آن به عنوان رازی صحبت می

 چنین نوشت:  ۲۵: ۱۱او در رومیان بدهد. 

 

 یاید،ن ها درامت یکه پر یکه مادام یدکه مبادا خود را دانا انگار یدخبر باشیب سرّ ینشما از ا خواهمیبرادران نم یا

 (.۲۵: ۱۱)رومیان  گشته است. یطار یلاز اسرائ یبر بعض یدلسخت
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دهد که خدا از زمان حاضر که یهودیان زیادی دل خود را در برابر انجیل سخت کرده در این قسمت پولس نشان می

نشان  ۶-۴: ۳او در افسسیان  چنانکه غیریهودیان را نجات دهد.« پُری»یا « تعداد کامل»کرد تا بودند استفاده می

 دهد:می

 

آدم آشکار نشده بود، یگذشته به بن یها. که آن در قرنیدبفهم یحمس دراک مرا در سرّ ا توانیدیآن م ةاز مطالع

و در بدن و در  یراثها در ماو به روح مکشوف گشته است، که امت یایکه الحال بر رسوالن مقدس و انب یطورهب

 (۶-۴: ۳)افسسیان  هستند. یکشر یلوساطت انجه ب یحاو در مس ةوعد ةبهر

 

 

دیدگاه پولس دربارة هدف خدا، راهنمایی برای تمام ایماندارانی ارائه کرد که در طول همپوشانی عصر حاضر و عصر 

فردی و جمعی، نباید به این دوره به عنوان انتظاری منفعالنه برای مسیحیان در هر دو سطح کنند. آینده زندگی می

برعکس، خدا این دوره را برای فعالیت فراوان قرار داد. این دوره زمانی برای ند. رسیدن پُریِ عصر آینده نگاه کن

به همین دلیل پولس زندگی خود را به انتشار نجات بسیاری از تمام اقوام زمین، و برای بلوغ روحانی کلیسا است. 

 شوند.  انجیل و بنای کلیسا اختصاص داد و دیگران را نیز خواند تا در این کار با او همراه

دهندة تعلیم پولس دربارة اتحاد ما با مسیح در طول دورة همپوشانی عصر حاضر و عصر آینده، همچنین ارائه 

 های آنان با زندگی است. منبعی اساسی از امید برای افراد مسیحی در کشاکش

ت که تمام دانسهای زیادی متحمل شد و میپولس در خدمت خود به عنوان یک رسول، رنجامید مسیحی.  

 شناسی پولس حداقل از دو طریق برای مسیحیان امیدبخش بود. اما آخرتکشند. مسیحیان به نوعی رنج می

از بسیاری برکات عصر  مندیبهرهاینک در مسیر شناسی پولس با اشاره به اینکه ما هماز یک سو، آخرت  

اینک و آن برکات عصر آینده را که همکنیم خود نگاه می دهد. وقتی به زندگیآینده هستیم، برای آینده به ما امید می

تری خواهیم شد. چنانکه بخشد که در آینده حتی صاحب برکات بیشتر و کاملبینیم، به ما امید میدر اختیار داریم می

 نویسد: می ۱۸-۱۶: ۴تیان که پولس در دوم قرن

 

روز تازه ه باطن روز ب یکنل شود،یم یما فان یظاهر یتبلکه هرچند انسان شویم،یجهت خسته خاطر نم یناز ا

است،  یدنیکه آنچه د یراز یدنی،ناد یزهایبلکه به چ ی،نیدد یزهایبه چ کنیمیکه ما نظر نم یدر حال ...گرددیم

 (۱۸-۱۶: ۴)دوم قرنتیان  .یجاودان یدنیاست و ناد یزمان
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انگیزند که کامال بر هر رنجی که در این شگفت از سوی دیگر، برکاتی که هنوز پیش روی ما قرار دارند آنچنان

 بنویسد: ۱۸: ۸همین باور بود که باعث شد پولس در رومیان اندازند. زندگی تجربه کنیم، سایه می

 

 

 (۱۸: ۸)رومیان  است. یچکه در ما ظاهر خواهد شد ه یزمان حاضر نسبت به آن جالل یکه دردها دانمیم یقین

 

 

و جهان را به عنوان  عیسی در نهایت این عصر شریر حاضر را پایان خواهد بخشیدهای کنونی ما موقت هستند. رنج

 ای پر جالل برای فرزندانش، دوباره خلق خواهد کرد. هدیه

به خاطر برکات  باطن در امارویم، خاطر مشکالت این زندگی از بین میبه هرظا در که ما پولس پذیرفت 

القدس به ما توانایی آزادی از گناه و قدرت روحشویم. اینک متعلق به ماست، روز به روز تازه میعصر آینده که هم

های عصرآینده بیعانهبدوزیم. مان در مسیح چشم دهد که در این تازگی باطنی روزانه لذت ببریم و تا به امید ابدیمی

 کنند تا چشم به آن ضیافت کامل آتی که در بازگشت مسیح منتظر ماست، نگاه کنیم. به ما کمک می

 

  گیرینتیجه
زمینة پولس عمیقا پیشدر این درس، نگاهی مختصر به پولس و االهیات او داشتیم. دیدیم که چطور 

همچنین با کاوش در اش مرتبط بود. االهیات او را شکل داد، و چطور خدمت رسوالنی او به اعتقادات مسیحی

ها، با در نظر داشتن این دیدگاهیم. های مهمی دربارة تمرکز اصلی االهیات او دست یافتشناسی پولس به دیدگاهآخرت

نه تنها درک بهتری از های بعدی، مجهز خواهیم بود. تر به زندگی و رساالت پولس در درسبرای نگاهی عمیق

تر ببینیم که تعالیم آنچه پولس به کلیسای اولیه در زمان خود تعلیم داد خواهیم داشت، بلکه خواهیم توانست شفاف

 چه معنا هستند.  او برای امروز ما به


