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 زندگي درِك پرينس 
 

 

  درك پرينس 
1915 - 2003  

____________________________________________________  
  

.  در كشور هند و از والديني انگليسي تبار چشم به جهان گشود1915درك پرينس در سال 
ج التون و او زبانهاي يوناني و التين را در دو تا از بهترين موسسه هاي انگليسي فرا گرفت كال

او همچنن زبان . در كالج كينگ كمبريج به فراگيري فلسفه قديم و مدرن پرداخت. دانشگاه كمبريج
  .آرامي را در دانشگاه كمبريج و زبان عبري را در دانشگاه عبري اورشليم فرا گرفت

 ارتش انگليس بهداريدرك پرينس در سالهاي اوليه جنگ جهاني دوم، زماني كه در قسمت 
 مالقات كرد، و آنطور كه خودش ميگويد، اين مالقات زندگي او را ميكرد، با عيسي مسيحخدمت 

  .دگرگون ساخت
 نتيجه در بر داشت، كه هيچگاه دليلي نيافتم تا آنها را رد 2  مالقات من با عيسي مسيح"

دس صحت دارد و در ضمن كتابي نمايم؛ اول اين كه عيسي مسيح زنده است و دوم اينكه، كتابمق
 پيامد به صورتي ريشه اي و دائمي تمام مسير زندگي مرا 2اين .  بر انگيز و به روز استمكاشفه

  "عوض نمود
 جائي كه ارتش انگليس برايش مقرر  اورشليم اقامت گزيد،در پايان جنگ جهاني دوم، در

 او پدر هشت دختر شد، كه ليديا آنها را به فرزندي – ليديا –مسر اولش از طريق ازدواج با ه. كرد
  . بودند1948اين خانواده با هم شاهد تولد كشور اسرائيل در سال . پذيرفته بود

زماني كه درك و ليديا به عنوان مربي در كنيا خدمت ميكردند، دختربچه اي آفريقايي را به 
 دار فاني را وداع گفت و 1975ليديا در سال . اندة آنان بودفرزندي پذيرفتند، او نهمين فرزند خو

  . ازدواج نمود با همسر دوم خود يعني روت1978درِك در سال 
رفتار و تعليمات غير فرقه اي درِك باعث شد كه مردم از نژادها و مذاهب مختلف به تعاليم 

كي از بزرگترين معلمان كتابمقدس در عصر او درسطح بين المللي به عنوان ي. او گوش فرا گيرند
  .حاضر شناخته ميشود

XI



 زندگي درِك پرينس
 

 

 پخش ميشوند، هنوزهم " امروز با درك پرينس"برنامه هاي راديويي او كه روزانه با عنوان 
بيش از نيمي از كره زمين را پوشش ميدهند، اين برنامه ها به زبانهاي عبري، چيني، كرواسي، 

 كتاب به رشته تحرير 45او بيش از . نگان نيز پخش ميشوندماالگاسي، مغولي، روسي، سامي و تو
اكثر اين .  ويديوي تعليمي از او به جا مانده است150 اثر صوتي و بيش از 400درآورده است، 
از طريق برنامه هاي سازمان خدمات مسيحي درك .  زبان زنده دنيا ترجمه شده50آثار به بيش از 

 او به صورت مجاني به بيش از صدها رهبر مسيحي در سراسر پرينس، كتابها، كاستها و ويديوهاي
  .جهان از جمله، چين، اروپاي شرقي و آسياي ميانه فرستاده ميشود

 خواهد گردانيد، خدمت او را " معلم انجيل براي بسياري"وقتي خدا به درك گفت كه او را 
د، اين رودخانه عظيم به به چشمه اي كوچك تشبيه كرد، كه تبديل به رودخانه اي عظيم خواهد ش

درِك پرينس .  و اين دريا در انتها به اقيانوس پهناوري تبديل خواهد گرديد شددريايي بدل خواهد
خدمت و .  چشم از جهان فروبست، او دور خود را به خوبي به پايان رساند2003 سپتامبر 23در 

 و شوق سابق و با با همان شور "سازمان خدمات مسيحي درك پرينس"روياي او از طريق 
 در پي تحقيق روياي درِك ، ما با ارائه دروس و تعاليم عالي كتابمقدسي.پيگيري ميشودجديت 
  ." اقيانوس پهناور". هستيم
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 مقدمه كتاب

 

  
  مقدمه

_____________________________  
  
  

 سال است كه مشغول تعليم، مشاوره و دعا براي مسيحيان از مليتهاي و فرقه 50بيش از 
مشكل اين است كه زندگي هاي آنها به اندازة پيش زمينه هايشان متفاوت . هستمهاي مختلف 

است؛ اما مشكل ريشه ايي كه در بين همه آنها وجود دارد اين است كه هيچ يك از آنها پاية 
  .تعليمي درستي نداشته اند و در نتيجه قادر نبوده اند زندگي موفق مسيحي را درك كنند

تصور كنيد شخصي، مقادير زيادي . راي شما به تصوير مي كشماين اشخاص را اينطور ب  
بدين ترتيب اين اشخاص . مصالح ساختماني مي خرد و قصد دارد براي خودش خانه اي بسازد

در طول سالها مقادير زيادي مصالح ساختماني جمع كرده اند و اين مصالح را با شركت در 
اما .  دانشگاه هاي كتابمقدس به دست آورده اندجلسات كليسايي، كنفرانسها، سمينارها و يا حتي

تنها چيزي كه مي توانند به ديگران نشان دهند تلي . علي رغم تمام اينها، هيچ خانه اي نساخته اند
چند وقت به چند وقت در . از مصالح ساختماني است، كه روز به روز به آن اضافه مي شود

عات جديدي براي خانه خود مي آورند، شايد كنفرانسهاي مختلف شركت مي كنند و مصالح و قط
اما اين خانه هيچوقت شكل . حمامي از سنگ مرمر يا دري نفيس از چوب بلوط با خود آورده اند

  .دليلش ساده است؛ آنها هيچوقت زير بنا و شالوده اي براي خانة خود قرار نداده اند. نمي گيرد
صي كه شما سعي در مشاورة او آيا توصيف باال شامل حال شما هم مي شود، يا شخ  

  .داريد، در اين وضعيت قرار دارد
در اين كتاب شايد براي اولين بار در زندگي تان با اين موضوع مواجه مي شويد كه   

شالوده و بنيانِ خاصِ كتابمقدسي وجود دارد كه قبل از بنا نهادن زندگي مسيحي موفق، بايد در 
 تعليم و آموزة اصلي را براي ما مشخص مي 6كه كتابمقدس در خواهيد يافت . ابتدا آن را بسازيد

 آموزه 6اگر اين كتاب را دقيقاً مطالعه نمائيد، در تمام اين )  را نگاه كنيد2 – 1 : 6عبرانيان ( سازد 
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 آموزه چطور با كل كتابمقدس 6ريشه خواهيد گرفت همينطور متوجه خواهيد شد كه اين 
  .هماهنگي دارد

 تعاليم اساسي ريشه دوانديد و آنها را به خوبي فراگرفتيد و آنها را به زماني كه در اين  
صورت عملي در زندگي تان به كار برديد؛ آنگاه خواهيد توانست از وسايلي كه براي خانه تان 
تهيه كرده ايد، استفاده نموده و خانه اي زيبا بسازيد، شايد بتوانيد از حمام مرمر يا دري كه از 

  .خته شده استفاده كنيدچوب بلوط سا
  .چيزي است كامالً واقعي و عملي.  اين سخن يك رويا و آرزو نيست  
اوالً، اين روش در زندگي من عمل نمود و . من اين سخن را به دو طريق ثابت نموده ام  

.  سال پرتنش به پيش ببرم50در طول سالها مرا قادر ساخت تا خدمات مسيحي ام را در طول 
ش در زندگي عدة بي شماري از مردم كه من آنها را در طول ساليان دراز خدمت مي دوماً، اين رو

   بخاطر نمي آورم در كنفرانسي شركت كرده باشم و اين جمله را نشنيده باشم. كردم ، نتيجه داد
 برادر پرينس مي خواهم از شما تشكر كنم، تعليم شما بنيان و شالوده اي در ايمان مسيحي من "

  ".كه من مي توانم سالها زندگي ام را برروي آن بنا نمايمقرار داد 
 تهيه و "ساعت مطالعه"مطالب اين كتاب اولين بار براي برنامه هاي راديويي من به نام   

اين تعاليم را .  پخش مي شد 1964 و 1963 هفته اي يك بار بين سالهاي اين برنامه هاتنظيم شد، 
 7اين نوشته ها بعدها به صورت .  درس مختلف تهيه شد52يك سال ادامه دادم و در نتيجة آن 

سالها بعد تمام اين مطالب را بازنگري و ويرايش نمودم كه بصورت يك جلد . كتاب بيرون آمد
  .كتاب در كشور انگليس به چاپ رسيد

تا عالوه بر صحت و دقت كتاب، خواندن آن ساده كتاب حاضر را باز نويسي نموده ام،   
 قسمتي از اين مطالب يا كل آن به زبانهاي مختلف ترجمه شده است، . درك باشدو متن آن قابل

. از جمله به عربي، آلبانيايي، چيني، عبري، مجارستاني، اندونزي، مغولي، روسي، وبوسني هرزگوين
دقيقاً نمي توانم بگويم كه چند نسخه از اين كتاب تا به حال فروش رفته اما بيش از دهها هزار 

  .اختيار مردم قرار گرفته استنسخه در 
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 براي مطالعة عميق تر اين كتاب در دسترس 1983يك دورة مكاتبه اي جامع نيز از سال   
مردم قرارگرفت و دانش آموزان مختلف از خادمين گرفته تا مردم عادي از تمام قاره هاي دنيا در 

  .اين دوره ها شركت نموده اند
زماني كه مي خواهيد كتاب را . ما در ميان بگذارمدر انتها اجازه دهيد كالمي را با ش  

 و سعي كنيد هرگونه پيش داوري. مطالعه نمائيد، با قلب و فكري باز مشغول مطالعه كتاب شويد
اجازه دهيد خود خداوند با شما ) چه ذهنيت مذهبي، منطقي ويا علمي. ( ذهنيتي را كنار بگذاريد

زهاي زيادي براي گفتن به شما دارد و تمام اينها براي خيريت شما مستقيماً صحبت كند، او چي
  .است

  
  درك پرنس

  فلوريدا
  1993  ژانويه 8
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  طرز استفاده از كتاب

  
  

  چگونه شالوده ايمان مسيحي را به كار بريم
  

اين كتاب به اين منظور تهيه شده، تا شما بتوانيد شالوده و بنيان زندگي مسيحي خود را بر آن 
ت عالوه بر متن اصلي كتاب، شما ميتوانيد از قسمتهاي زير، براي قرارد دهيد، به همين جه

  :اين قسمتها عبارتند از. سهولت در مطالعه استفاده نماييد
  

  :فهرست مطالب
در فهرست مطالب كتاب، شما عالوه بر عنوان هر فصل، تمامي تيترهاي موجود در هر فصل 

واهد كرد، تا موضوع مورد عالقه تان را سريعتر را نيز ميتوانيد پيدا نماييد، اين كار به شما كمك خ
  .يافته و عالوه بر آن بتوانيد كتاب را در چهارچوب مشخص تري استفاده كنيد

  
  : و كتاب مقدسيضميمه موضوعي

هستيد، اين قسمت به اگر در جستجوي موضوعي خاص، و يا در پي يافتن پاسخ سئوالتان 
ظر دست پيدا نماييد، شماره هايي كه در سمت چپ كمك خواهد نمود، تا به موضوع مورد نشما 

هر موضوع نوشته شده اند، نشانگر صفحاتي هستند كه در مورد آن موضوع در آنها صحبت شده 
 همينطور شما در اين قسمت ميتوانيد قسمتهايي كه كتاب خاصي از كتاب مقدس در آن به .است

  .كار رفته را پيدا نماييد
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  شالودة ايمان -بخش اول

  
ها را به جا آورد شما را نشان  هر كه نزد من آيد و سخنان مرا بشنود و آن«

ساخت و  اي مي كس مشابهت دارد، مثل شخصي است كه خانه دهم كه به چه مي
  ».زمين را كنده گود نمود و بنيادش را بر سنگ نهاد

  48-47:6 لوقا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



 ايمان   شالوده 2

 

   مقدمه اي بر بخش اول
  مقدس ة كتابدربار 

  
. شوند كم به يك ميليارد نفر بالغ ميپيروان ايمان مسيحي در سرتاسر دنياي امروز دست

هاي كليسا در تمام نقاط جهان و در برگيرنده  عظيم شامل مسيحياني از همه شاخهگروه اين 
اما كنند  همه اين خيل فعاالنه به ايمان خود عمل نمي. جمعيت انبوهي از نژادهاي مختلف است
ترين  ترين و مهم ترتيب، ايشان يكي از عظيم  بدين. اند همگي ايشان رسماً به پيروان معروف

  .دهند عناصر جمعيت جهان را تشكيل مي
 ايمان و عمل خود  براي معتبرييمقدس را مبنا الواقع كتاب همه اين مسيحيان، في

 جهان، يعني يهوديت و مقدس، همچنين در دو مذهب ديگر از مذاهب عمده كتاب. شناسند مي
بينيم كه  اگر همه اين نكات را مبنا قرار دهيم، مي. كنداسالم، نقش پرمعنايي را بازي مي

سالي نيست كه . ترين و تأثيرگذارترين كتاب تمام طول تاريخ بشر است مقدس، پر خواننده كتاب
براين، ناگفته پيداست بنا. هاي جهان نبوده باشد ترين كتاب  پر فروشرمقدس در صد طي آن، كتاب

مقدس  تواند از مطالعه كتاب كه هركس كه خواهان اشراف بر دانشي كلي و شايسته باشد، نمي
  . چشم بپوشد
بخش اول . مقدسي كه امروزه در دست ماست، به دو بخش عمده تقسيم شده است كتاب

بري نوشته شده اما عهدعتيق با اينكه عمدتاً به ع. ستاونه كتاب  آن، يعني عهدعتيق، حاوي سي
عبري بوده، تدوين زبان خويشاوند نزديك يك زبان سامي و  از آن، به زبان آرامي كه ييهابخش

. وهفت كتاب استمقدس، يعني عهدجديد، حاوي بيست بخش دوم كتاب. گشته است
 به زبان يوناني نوشته در دسترس هستندهاي عهدجديد كه هنوز هم  نوشتهترين دست قديمي
  .ندا شده

ح يشرتطور خاص، خلقت آدم را   جهان و بهصورت مختصر و مفيد خلقت عهدعتيق به
  كه چگونه آدم و همسرش حوا، از خدا سرپيچيدهدمقدس شرح مياين بخش از كتاب. دكن مي
، و همچنين همة اي از عواقب وخيم را براي خود و اخالف خود دند و در نيتجه آن، زنجيرهكر
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 عهدعتيق در ادامه، نكات .فراهم نمودند پيرامون خود كه خدا ايشان را در آن قرار داده بود،جهان 
  .كند گيري مي عد از آدم را پيبهاي نخستين   تاريخ نسل درعمده

 خدا برگزيده شد توسطد، مردي كه شو تمركز ميم عهدعتيق پس از يازده باب، بر ابراهيم
از طريق آن، تدارك بازخريد تمامي نژاد  در نظر داشت تا باشد، قومي كه خداتا پدر قومي خاص 

-را بازگو مي سرچشمه و پيشينه آن قوم خاص ي است كهعهدعتيق سند. قرار دهدبشر را هدف 

 ها و برخوردهاي، حاوي رفتار رفتهعهدعتيق روي هم. نهاد كه خدا نام آن را اسرائيل  ، قوميكند
  . هزار سال استاي در حدود دو خالف او در طول دورهخدا با ابراهيم و ا

ها را  هاي متنوع و مهم شخصيت خدا و تعامل او هم با افراد و هم با ملتعهدعتيق، جنبه
 خدا و داوري او؛ حكمت و قدرت او؛ رأفت و عدالتاين مكاشفه، مشتمل بر . كند مكشوف مي

كند، وفاداري او در زمينه  دا تأكيد ميطور خاص بر وفاداري خ عهدعتيق، به .وفاداري اوست
ها  دهد، خواه طرف آن عهدها و وعده هايي كه مي كند و وعده ي كه منعقد ميهايرعايت عهد

  .ها اشخاص باشند خواه اقوام و ملت
كه براي هدف ويژه خدا در مورد اسرائيل اهميت محوري داشت، وعده او بود، چيزي

اي را براي  گفت او رهاننده اي كه مي وعده. مانت كرده بوداي كه او با عهد خود آن را ض وعده
ده خواهد داشت تا تمامي عواقب عصيان هايشان گسيل كرده و آن رهاننده، رسالتي آسماني بر ع

عنوان عبري آن . نوع بشر را به جان بخرد و دوباره نوع بشر را در پرتو لطف خدا قرار دهد
  .است ـ بود»  شدهمسح«يا » تدهين شده«فظي به مفهوم ال صورت تحت رهاننده، مسيحا ـ كه به

و . عهدجديد، يادگار جامه عمل پوشانيدن به آن وعده در شخص عيساي ناصري است
 از واژه يوناني ،اين لقب. تحقق آن وعده، با لقب اعطائي به او، يعني مسيح، نشان داده شده است

است »  شدهمسح«يا » تدهين شده«ب عبري مسيحا ـ يعني ، كه دقيقاً به همان مفهوم لقكريستوس
سوي  اي كه خدا در عهدعتيق وعده داده بود، به عنوان آن مسح شده عيسي به. شود ـ مشتق مي
او همه آن چيزهايي را كه عهدعتيق درباره آمدن وي پيشگوئي كرده بود، به تحقق . اسرائيل آمد

 را خواهيم ديد كه براي شكل دادن به يك گريم، عهدعتيق و عهدجديداز اين زاويه كه بن. رسانيد
آشكار اي واحد و يكنواخت كه خدا و هدف او را براي انسان  مكاشفه ،پيوندندمكاشفه به هم مي

  .سازدمي



    اساس ايمان مسيحي4

 

  اساس ايمان مسيحي -فصل اول 
  

شبيه دار را به بناي يك ساختمان، ت  زندگي يك ايمان،مقدس در قسمتهاي مختلف كتاب
  .)20آيه (» ...خود را به ايمان اقدس خود بنا كرده «: گويد  ميطور مثال، رسالة يهودا به. كند مي

  :پولس رسول نيز در جاهاي مختلف اين موضوع را به تصوير كشيده است
  .)10-9:3قرنتيان   اول(» .چون معمار دانا بنياد نهادم... عمارت خدا هستيد ... شما... « 
  » .شويد تا در روح، مسكن خدا شويد در وي شما نيز با هم بنا كرده مي«
  .)22:2 افسسيان(
  ».سپارم كه قادر است شما را بنا كند شما را به كالم فيض او مي... «

  .)32:20ن رسوال اعمال (
  . يك ساختمان تشبيه شده استدار به بناي  در تمام اين عبارات، زندگي يك ايمان

زيربنا از اين  .ترين بخش اساسي هر بناي ماندگار، بنيان آن است در معماري اولين و مهم
جهت، حائز اهميت است كه وزن و بلنداي ساختماني را كه روي آن بنا خواهد شد، تعيين 

 يك  ليكن.تواند ساختماني كوچك را سر پا نگاه دارد يك زيربناي ضعيف فقط مي. كند مي
اي  ميان زيربنا و ساختمان هر عمارت، رابطه .تواند ساختماني عظيم بر پا دارد زيربناي قوي، مي

  .تنگاتنگ وجود دارد
شهر اورشليم كه توسط يك مرد ساخته شده بود،  يهاساختمان من زماني در يكي از 

بقه بسازد و زيربناي آن اين مرد از شهرداري مجوز گرفته بود كه يك خانة دو ط. كردم زندگي مي
، براي اينكه بتواند درآمد خود را از اجارة  مرد آن.مطابق با تعداد طبقات، ساخته شده بود

كه ما در   در نتيجه هنگامي. مجوز ساخته بودخذ طبقة سوم را هم بدون اساختمان افزايش دهد،
،كامالً        در نهايت و ،دكرديم، همة ساختمان از يك گوشه، شروع به نشست كر آن خانه زندگي مي

 آن زيربنا به اندازة كافي مستحكم نبود تا ؟علت اين اتفاق چه بود. از حالت عمودي خارج شد
  .ر پا نگه داردباي را كه آن مرد سعي كرده بود روي آن بنا كند،  خانه

 ها تمام آن. دهد در معماري روحاني نيز همين اتفاق، در زندگي مدعيان مسيحيت رخ مي
ولي افسوس، . شان بر پا دارند كنند تا عمارتي با شكوه در زندگي ساز و برگ خود را آماده مي
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 و .كند  نشست و كج شدن مي،ها شروع به فرو ريختن باگذشت اندك زماني، ساختمان زيباي آن

  باقي از آنشود و چيزي گاهي اوقات هم، كامالً ويران مي. شود طرز مضحكي معوج مي  بهباالخره
  . اند هاي خوبي كه تحقق نيافته جز، كومة ويراني از نذرها و دعاها و نيت   به،ماند نمي

كه يياز آنجا. علت، زيربنا بود. در زير اين ويراني عظيم، علت سقوط، مدفون شده است
 بود، توانايي شدهريزي  ، براي سر پا نگه داشتن ساختماني كه طرحه بودنشدريزي پيخوب زيربنا 
  . نداشت

  مسيح، آن صخره
  

- بهپس، زيربناي مورد نظر خدا براي زندگي مسيحي چيست؟ پاسخ توسط پولس رسول 

تواند نهاد، جز آنكه نهاده شده است يعني  كس نمي زيرا بنيادي ديگر هيچ«: ح بيان شده استووض
  .)3:11قرنتيان   اول(  ».مسيح  عيسي

 «: گويدميمسيح   ه در مورد عيسي ك آنجا،  استين مطلب توسط پطرس نيز تأييد شدها
 »... .نهم در صهيون سنگي سر زاوية برگزيده و مكرم بنابراين در كتاب مكتوب است كه اينك مي

  .)6:2س پطر اول(
بنابراين خداوند «: گويد كند كه مي  مراجعه ميپطرس در اينجا به عبارتي از كتاب اشعيا

بنابراين عهدعتيق و . )16:28اشعيا (» .اينك در صهيون سنگ بنيادي نهادم: گويد مييهوه چنين 
يك بنيان حقيقي زندگي :  توافق دارندزنده،عهدجديد هر دو مانند هم بر سر اين حقيقت 

اين بنيان، يك اعتقاد، يك كليسا، .  است ـ نه چيز ديگر و نه كس ديگرعيسي مسيح، خود يمسيح
  بنيادي ديگر هيچ"مسيح است ـ  اين خود عيسي. تور يا يك سنت نيستيك محدوده، يك دس

  ".تواند نهاد كس نمي
  :به سخنان عيسي توجه نماييد

مردم مرا «  خود پرسيده گفت،كه عيسي به نواحي قيصريه فيلپس آمد از شاگردان هنگامي«
 دهنده و بعضي الياس و ي تعميدبعضي يحيا«گفتند، » گويند؟كه پسر انسانم، چه شخصي مي

شمعون پطرس در جواب » دانيد؟ شما مرا كه مي«ايشان را گفت، » . يا يكي از انبيابعضي ارميا
خوشابحال تو اي «عيسي در جواب وي گفت،  ».گفت، تويي مسيح، پسر خداي زنده
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كشف نكرده، بلكه پدر من كه در آسمان است و زيرا جسم و خون اين را بر تو !  يونا  بن شمعون
 كنم و ابواب جهنم گويم كه تويي پطرس و بر اين صخره كليساي خود را بنا مي من نيز تو را مي

  .)18-13:16 متي(» .بر آن استيال نخواهد يافت
اي  س، صخره كه پطرشوندمي طور تفسيراين سخنان عيسي  بخش ازگاهي اوقات اين

شود و طبق اين گفته پطرس تا حدودي، بيش از خود  است كه كليساي مسيحي بر آن بنا مي
 تاقدري حياتي و حائز اهميت است كه ضروريست   اين مسئله به. مسيح، زيربناي مسيحيت است

ها را با دقت فراوان، مورد بررسي قرار  براي حصول اطمينان از معني دقيق سخنان عيسي، آن
  . يمده

در پاسخ مسيح به پطرس، ،  يوناني عهدجديد، يك بازي ظريف و سنجيدة لغوينسخةدر 
 بكار »صخره«اي كه براي هكلم و  است؛Petros  بصورتدر يوناني، نام پطرس،. وجود دارد
 با شباهت هجاهاي اين دو كلمه بازي ليكهعيسي در حا. است) راطپ (Petra شود،گرفته مي

كليساي خود را بنا  [Petra]، و بر اين صخره [Petros]تويي پطرس «ويد، گ كرده است، مي مي
  .)18:16 متي(» كنم مي

. باشد ها، بسيار متفاوت مي اگرچه نحوة تلفظ اين دو كلمه به هم شبيه است، ولي معاني آن
  به معني يك صخره(Petra)پطرا .  به معني يك سنگ كوچك يا ريگ است(Petros)پطرس 
اي مضحك است و بنابراين  مسلماً ايدة بنا كردن يك كليسا بر يك ريگ، ايده.  استعظيم
  .تواند، منظور اصلي مسيح بوده باشد نمي

، سعي دارد تا براي ما تفهيم كندكند تا حقيقتي را كه  عيسي از اين بازي لغوي استفاده مي
عكس، او دارد پطرس را با صخره كند؛ بر عنوان صخره، معرفي نمي او پطرس را به. شفاف سازد
دهد كه پطرس در مقايسه با صخرة عظيمي كه بايد كليسا بر آن بنا  او نشان مي. كند مقايسه مي

  . اهميت است كوچك و بي اندازه چهتا شود، 
 اگر كليساي مسيح واقعاً .دنكن  را تأييد ميحقيقت اين متفقاًمقدس،   و كتابدرك عمومي

بعداً در . شد ترين و ناپايدارترين ساختمان دنيا مي ه بود، مطمئناً ناامنبر پطرس رسول، بنا شد
 خبر از رد شدن و مصلوب گشتنش خود را شاگردانعيسي خوانيم كه   ميهمان باب از انجيل متي

   :يابد طور ادامه مي ماجرا اينسپس .دهدمي
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 حاشا از تو اي خداوند كه اين بر : نمودن و گفت شروع كرد به منع،پطرس او را گرفته«

دور شو از من اي شيطان زيرا كه «اما او برگشته، پطرس را گفت، ! تو هرگز واقع نخواهد شد
                 »كني باشي، زيرا نه امور الهي را بلكه امور انساني را تفكر مي باعث لغزش من مي

  .)23-22:16 متي(
تأثير عقايد مردم قرار گرفته و  كند كه تحت اينجا، مستقيماً پطرس را متهم ميمسيح در 

  توانست زيربناي كليساي جهاني باشد؟ چگونه چنين مردي مي.  در سر داردفكار شيطانيا
را  اويك كنيز،  به مسيح در مقابل به جاي اعترافخوانيم كه پطرس  سپس در اناجيل مي

  .نمايد انكار ميدر جمع سه بار 
گويد كه پطرس، در   و روز پنطيكاست، پولس مي مسيح از ميان مردگانحتي بعد از قيام

   . هموطنانش، مطابق حقيقت انجيل رفتار ننمود يك موقعيت خاص، از ترس
  ). را ببينيد14-11:2 غالطيان(

او دوست داشتني، صبور و ذاتاً رهبر بود ـ ولي در . مطمئناً پطرس، صخره نبودبنابراين، 
اي كه ايمان  تنها صخره. هاي طبيعي انساني حال انساني بود مانند سايرين، با تمام ضعفعين

  .شود، خود مسيح است مسيحيان بر آن بنا مي
  . رددر عهدعتيق نيز داليلي مبني بر تأييد اين حقيقت حياتي وجود دا

  :نمايد كه  ميالقدس، نبوت  از روحبا الهامر، يمامزسرايندة  ،داوود
برم؛ سپر من و شاخ نجاتم و قلعة بلند من  كه در او پناه مي... خداوند صخرة من است

  ).2:18 مزمور(
  .سازد  مينمونة مشابهي از همين ايمان را آشكارداود ، 62  در مزمور

او تنها . شود؛ زيرا كه نجات من از جانب اوست جان من فقط براي خدا خاموش مي«
                   ».صخره و نجات من است؛ و قلعة بلند من؛ پس بسيار جنبش نخواهم خورد

   )2-1:62 مزمور(
ت من است و قلعة او تنها صخره و نجا... ، ... شو اي جان من فقط براي خدا خاموش «

صخرة قوت من و پناه من در . بر خداست، نجات و جالل من. بلند من تا جنبش نخورم
  )7-5 2 :6 مزمور(» .خداست
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لغت صخره، سه . سازد چيزي، آشكارتر از اين آيات، مطلب مورد نظر را روشن نمي هيچ
طرز  ان داده شود كه لغات صخره و نجات به تا نشاند كار گرفته شده هببار و لغت نجات چهار بار، 

هر دوي اين كلمات در يك شخص . اند مقدس ذكر شده  صميمانه و جدايي ناپذيري در كتب
كارگيري  هبا ب، حقيقت اين الذكر  در آيات فوق.اند و آن شخص، خود خداوند است محقق گشته
  . ، مورد تأكيد قرار گرفته شده استفقط و تنهاهاي  مكرر واژه

توانيم به سخنان خود  اگر كسي به تأكيدات بيشتري در اين زمينه احتياج دارد، ما مي
  :گويد پطرس، در مورد عيسي به مردم اسرائيل مي. پطرس بازگرديم

كس، غير از او نجات نيست زيرا كه اسمي ديگر، زير آسمان به مردم عطا نشده  و در هيچ«
  ).12:4اعمال (» كه بدان بايد ما نجات يابيم

اي ابدي كه در او نجات  مسيح، آن صخرة حقيقي است، صخره بنابراين خداوند عيسي
  :تواند مانند داوود بگويد كسي كه بناي خود را بر اين صخره بنا كند، مي. هست

 » . او تنها صخره و نجات من است و قلعة بلند من؛ پس بسيار جنبش نخواهم خورد«
  )6:62 مزمور(

  
  روييرويا

  
  ؟كند  بر اين صخره ـ مسيح ـ استوار مي بناي خود راحاال، چگونه يك شخص

بيائيد دوباره به آن لحظة حساس بازگرديم كه مسيح و پطرس، رودرروي يكديگر ايستاده 
، ديديم كه مسيح، همان )16:16 متي(» تويي مسيح، پسر خداي زنده«: بودند و پطرس گفت

پطرس در . كند  نميمجرد و خياليين موضوع، مسيح را تبديل به يك وجود ولي ا. صخره است
حلة متوالي وجود مردر اين تجربه چهار . دست آورد اي شخصي و قطعي به اين زمنيه، تجربه

  :داشت
    .مواجهة شخصي و مستقيم پطرس با مسيح

 .وجود نداشتاي  ها هيچ واسطه در ميان آن.  مسيح و پطرس رودرروي هم ايستاده بودند
  .ه كوچكترين نقشي نداشتربهيچ انسان ديگري در كل جريان اين تج
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 .اي مستقيم و شخصي براي پطرس به وقوع پيوست مكاشفه

جسم و خون اين را بر تو كشف نكرده، بلكه پدر من كه در « عيسي، به پطرس گفت، 
ود كه توسط خود خداي پدر به اين مكاشفة مستقيم روحاني ب. )17:16 متي(» .آسمان است

 . پطرس آشكار شده بود

 . پطرس، از حقيقتي كه به او آشكار گشته بوديِشناخت شخص

 . آشكار و علني پطرس دربارة حقيقتي كه بدان دست يافته بوداعتراف

. مدست بيابي» بنا كردن بر صخره«توانيم به معناي عبارت  در اين چهار مرحلة متوالي مي
 قطعي  وهر مرحله، شامل يك تجربة فردي. ، يك فرآيند انتزاعي، عقالني يا تئوري نيستكاراين 
  .است

 روحاني ةمرحلة دوم، مكاشف. اي مستقيم و شخصي با مسيح است اولين مرحله، مواجهه
مرحلة .  شناخت شخصي، راجع به مسيح است ومرحلة سوم، دريافت. مستقيمي از مسيح است

  .ار علني و شخصي مسيح استچهارم، اقر
گردد كه آن فرد  اي مي داري، از طريق اين چهار تجربه، صخره  مسيح براي هر فرد ايمان

  .تواند ايمانش را بر او بنا كند مي
  

  مكاشفه
  

 مستقيم و  همان شيوةبهتواند  آيد كه آيا امروزه كسي مي اين پرسش پيش مياكنون 
  ؟نائل آيدخت، به شناخت مسيح  كه پطرس توسط آن، مسيح را شناشخصي

اول اينكه، اين طبيعت انساني مسيح نبود كه بر پطرس : پاسخ، آري است، به دو دليل
آن وجود . شناخت آشكار گشت زيرا   پطرس عيسي ناصري را كه پسر يك نجار بود،از قبل مي

.  پسر خدا بودتبديل  اي كه اكنون بر پطرس مكشوف گشته بود، وجود مقدس، جاودانه و بي يگانه
با .  نشسته استاكنون، بر دست راست پدر، كرد و به آسمان صعوداو همان مسيحي است كه 

عيسي مسيح است كه هم وي هنوز . گذشت دو هزار سال، اصالً در او تغييري ايجاد نشده است
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ت، امروز هم كه بر پطرس آشكار گش طوري  او همان. ديروز، امروز و تا به ابد، همان است
  .جويند، آشكار گردد كه او را خالصانه مي تواند بر آناني مي

 هرگونه امكانات فيزيكي و محسوس  مكاشفه توسط  جسم و خون ـ يا ايندوم اينكه،
همان روحي كه اين . القدس بود اين يك مكاشفة روحاني و حاصل عملكرد روح. دميسر نش

راسر دنيا در حال فعاليت است و همان مسيح را مكاشفه را به پطرس بخشيد، هنوز هم در س
  :خود عيسي، به شاگردانش وعده داد. سازد مكشوف مي

 خواهد كرد زيرا و ليكن چون او، يعني روح راستي آيد، شما را به جميع راستي هدايت«
ه به شما كند بلكه به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آيند كه از خود تكلم نمي

او مرا جالل خواهد داد زيرا كه از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر . خبر خواهد داد
  )14-13:16 يوحنا(» .خواهد داد

 تواند توسط نمي ،دهد  جاودانه رخ مي و قلمرو روحاني يكاين مكاشفه دراز آنجاييكه 
،  زندگيشرايطو  پوشاكغيير زبان، رسم و رسومات،  ت،زمانمرور ادي يا فيزيكي مانند معوامل 
  .گردد محدود 

 دريافت،  مكشوفالقدس   روحواسطة ه كه بمسيح، پسر خدا ـ اين تجربة شخصي از عيسي
جنبش خواهد بود كه تمام  تبديل و تنها بنيان بي ـ همواره، تنها صخرة بي كرده مي شود و اعتراف

ها ـ ممكن است  ت، كليساها و فرقهاعقايد و نظر. مسيحي، بايد بر آن بنا شوند  راستينهاي ايمان
 به مسيح، همواره جاويد و يتغيير كنند ولي اين يگانه صخرة حقيقي نجات خدا با ايمان شخص

اين با   بر آن صخره براي زمان حال و براي ابديتتواند ايمانش را هر شخص مي. تبديل است بي
  .آن را متزلزل سازد، بنا كندقادر نخواهد بود تا ز هرگچيز   كه هيچنمينااط

  
  شناخت

  
چيزي تأثيرگذارتر از صدق، صفا و اطمينان   در نوشتجات و شهادات مسيحيان اوليه، هيچ

  : گويد  عيسي مي.ها در ايمانشان به مسيح، نيست آن
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مسيح را كه فرستادي  يحيات جاوداني اين است كه تو را خداي واحد حقيقي و عيس«
  )3:17 يوحنا(» .بشناسند

اما . عنوان داور يا خالق، بشناسيم   خدا را به از طريق طبيعت و وجدان،ممكن نيست بتوانيم
 . است بشناسيم كردهآشكارخود را شخصاً كه مسيح  در عيسي راحقيقت   اين توانيم ما مي

بايد ما . اً يك شخصيت تاريخي يا يك معلم بزرگ دانستمسيح را صرف توان عيسي همچنين، نمي
  :نويسد يوحناي رسول مي. مسيح و خدايي را كه در اوست، شخصاً و مستقيماً بشناسيم

ايد، تا بدانيد كه حيات جاوداني  اين را نوشتم به شما كه به اسم پسر خدا ايمان آورده«
  )13:5 اول يوحنا(» داريد

ها چنان ايمان  آن. ليه نه تنها ايمان داشتند، بلكه به شناخت نيز رسيده بودندمسيحيان او
  .اي داشتند كه حاصل آن شناختي قطعي از آن چيزي بود كه بدان ايمان داشتند رشد يافته

  :نويسد  دوباره ميين آيه، يوحناادر همين باب و اندكي پس از 
ه است و به ما بصيرت داده است كه حق را بشناسيم و در اما آگاه هستيم كه پسر خدا آمد«

                  ».مسيح هستيم اوست خداي حق و حيات جاوداني حق، يعني در پسر او، عيسي
  )20 : 5 اول يوحنا(

  
اساس .  كنيددقتبه حالت فروتنانه و در عين حال پر از اطمينان و آرامش اين كلمات، 

پولس نيز همين شهادت . مسيح است خت يك شخص است و آن شخص، خود عيسيها، شنا آن
  : گفتيكهيآنجاشخصي را داد، 

دانم به كه ايمان آوردم و مرا يقين است كه او قادر است كه امانت مرا تا به آن روز  مي«
  ).12:1تيموتائوس   دوم(» حفظ كند

ه ايمان دانم به ك مي«، بلكه» .وردمچيز، ايمان آ دانم به چه مي«توجه كنيد كه پولس نگفت، 
كه او با وي آشنايي    ايمان او بر يك عقيده يا يك كليسا بنا نشده بود بلكه بر شخصي».آوردم

بخش  اطميناني آرامشاز او در نتيجة اين آشنايي شخصي با مسيح، . مسيح مستقيم داشت ـ عيسي
چيز در زمان حال و در  كه هيچ طوريب ،به او سالمتي روحاني بخشيده بود كه برخوردار شده بود

  . توانست آن را متزلزل بسازد آينده نمي



    اساس ايمان مسيحي12

 

  اعتراف
  

 پايان اينگاهي اوقات در . ام  كردهرا رهبريتجمعات خياباني لندن مرتب من چندين سال 
ده را ها اين پرسش سا از آنو شوم  اند، نزديك مي تجمعات به مردمي كه به سخنراني گوش كرده

كنم  هايي از اين قبيل دريافت مي اكثر اوقات جواب» آيا شما يك مسيحي هستيد؟«: كنم سؤال مي
تمام .  »دانم نمي«يا »  كنم كه باشم سعي مي«يا » اميدوارم كه باشم«يا » كنم باشم، فكر مي«كه، 

ها بر يگانه بنيان  آندهندكه ايمان  دهند، آشكارا اين واقعيت را لو مي هايي مي كه چنين پاسخ كساني
  .مسيح است، بنا نشده است مطمئني كه حاصل شناخت مستقيم و شخصي عيسي

  آيا شما يك مسيحي هستيد؟ شما چه: تصور كنيد كه من، همان سؤال را از شما بپرسم
  توانيد بدهيد؟ مي  جوابينوع

  :آميز از ايوب يك جملة نصيحت
».و به اين منوال، نيكويي به تو خواهد رسيد. لم باشپس حال با او انس بگير و سا«

21:22 ايوب  
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   فصل دوم
  چگونه بر اين بنيان، زندگي خود را بنا كنيم؟ 

  
، چگونه  قرار داديم زندگي خوداساس و بنيان ، مواجهة مستقيم با مسيح راماپس از آنكه 

  ؟ خود را ادامه دهيم، بناي زندگيتوانيم بر اين بنيان مي
هايي كه ساختند،   در مثل مشهور مرد دانا و مرد نادان و خانه را مي توانيمجواب اين سؤال

  . بيابيم
كنم كه  ها را بجا آرد، او را به مردي دانا تشبيه مي پس هر كه اين سخنان مرا بشنود و آن«

ديد و بادها وزيده بدانخانه زورآور ها روان گر خانة خود را بر سنگ بنا كرد و باران باريده سيالب
ها عمل  شد و خراب نگرديد زيرا كه بر سنگ بنا شده بود و هر كه اين سخنان مرا شنيده به آن

ها جاري شد و  نكرد به مردي نادان ماند كه خانة خود را بر ريگ بنا نهاد و باران باريده، سيالب
  )27-24:7 متي(» ابي آن عظيم بودبادها وزيده بدانخانه زور آورد و خراب گرديد و خر

علت نوع مصالحي نبود كه براي ساختن خانه،  دقت كنيد كه تفاوت بين اين دو مرد به
ها بايد در طول طوفان ـ باد،   اين بود كه خانة هر كدام از آنمهم. مورد استفاده قرار داده بودند

سوي    را كه بهطوفان  و بيخطر ، يك راه بيمسيحيت هرگز به كسي. آورد باران، سيل ـ دوام مي
با « شده است كه، اين هشدار دادهبلكه برعكس به ما . شود، نشان نداده است ملكوت منتهي 

  ).22:14ن رسوال اعمال(» .بايد داخل ملكوت خدا گرديم هاي بسيار، مي مصيبت
را از ميانبرهاي بدون مصيبت، نشان » وترسيدن به ملك«هر راهي كه تابلوهاي راهنمايش 

سوي مقصد موعود رهنمون نخواهد ساخت  چنين راهي ما را به. ه و فريب استقّدهد، ح .  
هايشان در چه بود؟ مرد دانا بر بنياني از سنگ  پس واقعاً تفاوت بين آن دو مرد و خانه

اي بنا كرد كه در  اش را به گونه خانهمرد دانا . ريگاش را بنا نهاد و مرد نادان بر بنياني از  خانه
اش را طوري ساخت كه  جنبش از طوفان رهايي يافت؛ مرد نادان خانه دون بو ، نيت كاملام

  .نتوانست در مقابل طوفان دوام بياورد
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١٤ 

  مقدس ـ بنيان ايمان كتاب
  

 براي لمثَاي بر يك صخره، بياموزيم؟ اين  ل ساختن خانهثَ از م را بايدچيزي  ما دقيقاً چه
  : سازد هر يك از ما مسيحيان چه معنايي دارد؟ خود مسيح، مطلب را كامالً واضح مي

كنم كه  جا آرد، او را به مردي دانا تشبيه مي  ها را به هر كه اين سخنان مرا بشنود و آن«
  )24:7 متي.(» كرداخانة خود را بر سنگ بن

كه يهنگام.  كالم خداست بهدنكراي شنيدن و عمل بنابراين، بنا نمودنِ بر صخره، به معن
  بهدنكروسيلة شنيدن و عمل  بنيان ـ مسيح يا همان صخره ـ در زندگي ما گذاشته شده است، به

ليم ا تعن مداوم مطالعه و به كار بستبه اين معنا كه دركنيم؛  كالم خدا، عمارتي برآن بنيان بنا مي
بود كه پولس، كشيشان كليساي افسس را اينگونه مخاطب  به همين دليل . كوشا هستيمكالم خدا
  :ساخت

سپارم كه قادر است شما را بنا  و الحال اي برادران، شما را به خدا و به كالم فيض او مي«
  )32:20ن رسوال اعمال(» .كند

ريم، وآ شنويم و به جا مي ه آن را ميكاين، كالم خدا و فقط كالم خداست ـ هنگامي
تواند در ما ساختمان محكم و امن ايمان را  بنديم ـ كه مي كار مي يم و بهكن كه آن را مطالعه مي يوقت

  .بر بنيان خود مسيح بنا نهد
 ةرابطهمانا آن و : سازد ترين نكتة موجود در ايمان مسيحي مي اين مطلب، ما را متوجة مهم

  . استمقدس كتاب  مسيحي و بين هرةرابط در نتيجه مقدس و بين مسيح و كتاب
از طرف ديگر، در . است» كالم خدا « واقعاًدارد كه مقدس در صفحاتش بيان مي خود كتاب
مسيح  ـ به خود عيسي» كالم«يا » كالم خدا«، همين عنوان ـ ي از آنيها  و بخششماري از عبارات

  . داده شده است
  :به عنوان مثال

  )1:1 يوحنا (  ».د و كلمه خدا بوددر ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بو«
و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد پر از فيض و راستي و جالل او را ديديم، «

  )14:1 يوحنا(» جاللي شايسته پسر يگانة پدر
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  )13:19كاشفه م(».خوانند آلود در بر دارد و نام او را كلمة خدا مي و جامة خون«
مقدس، كلمة خداست، و مسيح، كلمة  كتاب. ام، فاش كنندة هويت ذات استهويت ن

طور   با ديگري بههر يك.  مكاشفة كامل، مقتدر و آسماني خدا استدو  هر يك از اين. خداست
طور  مقدس را به سازد؛ مسيح، كتاب مقدس، كامالً مسيح را مكشوف مي  كتاب. كامل موافقت دارد
مقدس كالم نگاشته شدة خداست؛ مسيح همان كالم شخصي  كتاب. بخشد كامل تحقق مي

جسم پوشيدن مسيح، جسم .  پدر بودنزدمسيح، پيش از جسم پوشيدنش، كلمة ابدي و . خداست
سازد، خدا را  القدسي كه خدا را از طريق كالم مكتوبش آشكار مي همان روح. گرديدنِ كلمه است

  .سازد يز آشكار ميعيسي ناصري نيعني اي كه جسم گرديد،  در كلمه
  

   شاگرديةنشان
  

دار با  پس  رابطة يك ايمان ، يكي استمقدس  كامالً با كتاببه اين معنااگر مسيح، 
ها، بر اين  مقدس در بسياري از قسمت كتب. مقدس، بايد مانند رابطة او با مسيح باشد كتاب

  .دهند واقعيت، شهادت مي
كند كه  عيسي در اين باب به شاگردانش اخطار مي.  بازگرديم14 ائيد به يوحنايدر ابتدا ب

 جديد ميان او و اي هها گرفته خواهد شد و از آن پس بايد رابط بزودي حضور جسماني وي از آن
وصاً كه خص.  توانايي و تمايل پذيرش اين تغيير تهديد كننده را ندارندشاگردان. ها برقرار گردد آن

قادر ها  نآچگونه ها دور خواهد شد،  از درك چگونگي اين امر عاجزند كه اگر مسيح بزودي از آن
  :گويد ها مي مسيح به آن. يا با او ارتباط داشته باشندو  را ببينند اوباز هم خواهند بود 

  )19:14 يوحنا (».بينيد بيند و اما شما مرا مي بعد از اندك زماني، جهان ديگر مرا نمي«
خاطر همين  هب ».بينيد و اما شما مرا مي« آيه بايد مورد بررسي قرار گيرد، قسمت آخر اين

  :پرسد مياز او ) نه اسخريوطي، بلكه يهوداي ديگر (يهوداحرف 
  )22:14 يوحنا (»خواهي خود را به ما بنمايي و نه بر جهان؟ اي آقا چگونه مي«
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روي و اگر جهان، ديگر تو را نخواهد ديد، چگونه  خداوندا، اگر تو مي«: به بيان ديگر
 تو نيستند بنمايي؟ چه نوعي از  شاگردانه به شاگردانت ولي نه به آنانيك،تواني خودت را به ما مي

  »خواهي براي ما مهيا سازي كه بر مردم دنيا آشكار نباشد؟ رابطه را مي
  :دهد عيسي پاسخ مي

نمود  شت و پدرم او را محبت خواهدااگر كسي مرا محبت نمايد، كالم مرا نگاه خواهد د«
  )23:14 يوحنا(» .سوي او آمده، نزد وي مسكن خواهيم گرفت و به

 وجه »كالم مرا نگاه خواهد داشت«شود،  نكتة كليدي اين پاسخ در اين گفته يافت مي
اگرد حقيقي و شخص دنيوي در اين است كه شاگرد حقيقي، كالم مسيح را سرمشق تمايز بين ش

  .دهد قرار مي
خواهد يك  در پاسخ مسيح، چهار حقيقت وجود دارد كه براي هر شخص كه خالصانه مي

  .هستندمسيحي باشد، از اهميتي حياتي برخوردار 
اگر «: ا تكرار كنمجهت روشن شدن هر چه بيشتر مطلب، اجازه بدهيد پاسخ عيسي ر به

سوي او  كسي مرا محبت نمايد، كالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود و به
  ).23:14 يوحنا(».آمده، نزد وي مسكن خواهيم گرفت

  :  است حاال در اينجا چهار حقيقت حياتي آمده
  .شاگرد مسيح از ساير مردم دنياست فاكتور تمييزدهندةترين  عمل كردن به كالم خدا عالي
ترين آزمايشي است كه محبت يك شاگرد را نسبت به خدا  عمل كردن به كالم خدا عالي

 . لطف خدا نسبت به همان شاگرد استترين علت دهد و عالي نشان مي

وسط كه آن كالم ت همچناننماياند،   ميمسيح، خود را از طريق كالم خدا به شاگردان
 . مي شودو اطاعتشاگردان نگاه داشته 

 خود را با او توسط كالم خدا بر دارشوند و خانة پاي پدر و پسر وارد زندگي آن شاگرد مي
  .دارند پا مي
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 آزمون محبت
 

   .را طرح كنمهاي يوحناي رسول   گفته،اجازه بدهيد قدم به قدم همراه با اين پاسخ مسيح
شناسم و احكام او را نگاه ندارد، دروغگو است و در وي راستي  او را ميكسي كه گويد «
الواقع محبت خدا در او كامل شده است و از اين  نگاه دارد في لكن كسي كه كالم او را. نيست

  ).5-4:2ا يوحن اول(» دانيم كه در وي هستيم مي
دار غيرممكن   خدا در زندگي يك ايمانفهميم كه انكار اهميت كالم  ميبياناز اين دو 

  . است
اين موضوع، . كند متمايز مي ،عنوان شاگرد مسيح   كالم خدا، شما را بهداشتن نگهخالصه، 

اين . همين، علت لطف خاص خدا نسبت به شماست. آزمايش محبت شما نسبت به خداست
اي پدر و پسر از همين نماياند و خد اي است كه مسيح توسط آن، خودش را به شما مي واسطه

  .كنند شوند و خانة خود را با شما بنا مي طريق وارد زندگي شما مي
  . اجازه بدهيد اين مطلب را بدين صورت با شما در ميان بگذارم

شما خدا را بيشتر از كالم او . ود خداستاز خ شما در واقع تلقي كالم خدا، از شما تلقي
شما خدا را بيشتر از كالم وي . نمائيد  نميز كالم وي اطاعتشما خدا را بيشتر ا. داريد دوست نمي
دهيد بيشتر از   اختصاص ميخداكالم شما در قلب و زندگيتان براي جايي را كه . كنيد احترام نمي

  .گيريد آن جايي نيست كه براي خود خدا در نظر مي
؟ كافي است از خود  دارد معنا  اندازه چه تا خواهيد بدانيد كه خدا براي شما  آيا مي

. ؟ پاسخِ پرسش دوم، همان پاسخ سؤال اول است داردقدر كالم خدا براي من معنا بپرسيد، چه
 .قدر براي شما معني دارد كه كالم او ـ درست به همان اندازه و نه بيشتر خدا همان
 

 منابع مكاشفه
 

نموده است كه به معني امروزه در كليساي مسيحي بيداري فراگير و رو به رشدي رخ 
  :گويي شده بود  پيش17:2اي است كه در اعمال  ورود ما به دوره
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 چنين خواهد بود كه از روح خود بر تمام بشر خواهم ريخت و پسران و در ايام آخر«
  ».ها خواهند ديد  كنند و جوانان شما روياها و پيران شما خوابدختران شما نبوت

تا از نزديك ام  هاي اخير، افتخار داشته  كه در سالكنم را شكر ميانه خداوند ضعمن خا
 باشم ناحية متفاوت ـ آفريقا، آسيا، اروپا، آمريكا و استراليا ـ 5القدس در   فرو ريختن روحشاهد

در نتيجه، . شده است به تحقق پيوسته و بارها و بارها تكرار تمام جزئيات اين نبوتها  در آنكه 
، ايمان قاطع دارم؛ من ايمان  در اين روزهاالقدس  گانة روح9تمام عطاياي ور روحاني من به ظه

 ؤمنينم با ، مكاشفات ماوراءطبيعي ديگر اَشكالها و ياها، خوابؤها، ر  نبوتاز طريقدارم كه خدا 
  .گويد  سخن ميخود

 است اي هليترين و مقدرترين وس مقدس، عالي ابام كه كت اً بر اين عقيدهيبا اين وجود، قو
را و آن سازد،   مكشوف ميآنگويد، خودش را بر   آن با قوم خود سخن مياز طريقكه خدا 
مقدس  اب دقيقاً بايد با كتاتشكال ديگر مكاشفمن معتقدم كه تمام اَ. نمايد  و راهنمايي ميهدايت

د كه با اصول الهياتي، دستورات، نورد پذيرش واقع گردد و تا آنجايي منهماهنگي داشته باش
  : به ما گفته شده است كه. دنمقدس، هماهنگي داشته باش ابهاي موجود در كت قوانين و نمونه

چيز را تحقيق كنيد و به آنچه  ها را خوار مشماريد، همه  مكنيد، نبوتءروح را اطفا«
  )21-19:5تسالونيكيان   اول(  »نيكوست، متمسك باشيد

اشتباه است كه هر .  نمائيمءالقدس را اطفا بنابراين، اشتباه است كه هر نمود اصيلي از روح
به بيان ديگر، بسيار مهم و حياتي . مبشماري خوارگردد،  القدس اعالم مي نبوتي را كه توسط روح

 مورد مقدس، اباز طريق مراجعه به معيار كترا القدس يا نبوتي  است كه هرگونه نمودي از روح
نگاه هايي را بپذيريم ـ قبول كنيم،   و بعد از آن فوراً  فقط آن نمودها و نبوتدهيم قرار امتحان
طور به ما   اينءدوباره در كتاب اشعيا.  ـ كه كامالً با اين معيار الهي در هماهنگي هستندبداريم

  :اخطار شده است كه
ر موافق اين كالم سخن نگويند پس براي ايشان و اگ) توجه نمايند( و شهادت به شريعت«

  )20:8 اشعيا (».روشنايي نخواهد بود
 مواردترين معياري است كه توسط آن ساير  مقدس ـ همان كالم خدا ـ عالي  اببنابراين كت

اي، هيچ نبوتي و هيچ  اي، هيچ رويه هيچ آموزه. ، قرار گيرندامتحانبايد مورد قضاوت و 
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هيچ شخصي، . اي كه در مطابقت كامل با كالم خدا نيست، نبايد مورد پذيرش قرار گيرد فهمكاش
 از آن تجاوز، تغيير دهدهيچ گروهي، هيچ سازماني، هيچ كليسايي اختيار ندارد كه كالم خدا را 

هر مقام و موقعيت اجتماعي ، در  هر شخص، گروه، سازمان يا كليسا. را كنار بگذارديا آنو نمايد 
 آن مقام و موقعيت در تاريكي  برخورداري از، با وجوددور مي شود، وقتي از كالم خدا باشدكه 

  » .ها هيچ نوري نيست در آن«. بسر مي برد
تر بودن   تأكيد بر عالياي  به طرز   فزايندهكنيم كه در آن اي زندگي مي ما در دوره

 در چند پاراگراف پيش از اين ما. يابد مياهميت  ديگر، اي مقدس از هر منبع مكاشفه يا آموزه ابكت
 كه همراه با نمودهاي  ايام آخر سرتاسر جهان در اينالقدس در فرو ريختن روحبه موضوع 

  . اشاره كرديم باشد، ميگوناگون ماوراءطبيعي 
ها و  ت كه قدم به قدم، همراه با افزايش فعاليدهد هشدار ميما به مقدس  اب حال، كتبا اين
 كه همواره در صدد هستند تا اهداف و قوم خدا  هم القدس، فعاليت نيروهاي شيطاني مظاهر روح

  .يابند را بر زمين مورد حمله قرار دهند شدت مي
  :دهد هشدار ميخود مسيح دربارة همين برهة زماني، به ما 

 آنجا است باور مكنيد زيرا كه آنگاه اگر كسي به شما گويد اينك مسيح در اينجا يا در«
مسيحيان كاذب و انبيا كذبه ظاهر شده عالمات و معجزات عظيمه چنان خواهند نمود كه اگر 

  )25-23:24 متي(  ».اينك شما را پيش خبر دادم. ممكن بودي برگزيدگان را نيز گمراه كردندي
گويد  و ليكن روح صريحاً مي«: دارد پولس رسول نيز در اين مورد ما را چنين بر حذر مي

كه در زمان آخر بعضي از ايمان برگشته به ارواح مضّل و تعاليم شيطان اصغا خواهند نمود به 
نمايند به  حكم مي كنند و اند از مزاوجت منع مي رياكاري دروغگويان كه ضماير خود را داغ كرده

ها را به شكرگزاي  ن حق تا آنهايي كه خدا آفريد براي مؤمنين و عارفي احتراز از خواركي
  )3-1:4س تيموتائو اول(».بخورند

 به هاي غلطي كه هر روزه ها و آئين گويد كه ما بايد در اين ايام از آموزه پولس مي
پردة اين مسايل، فعاليت ارواح   لت پشتشود، بر حذر باشيم زيرا ع تعدادشان افزوده مي

نمايد كه  هايي را ذكر مي ها و آئين اي از آموزه عنوان مثال، دسته  او به. كننده و ديوهاست گمراه
مقدسي مرتاضانه را در مواردي مانند رژيم غذايي و روابط  طبيعي و غير كتاب هاي غير حالت



 چگونه بر اين بنيان زندگي خود را بنا كنيم؟

 

٢٠ 

گمراهي توسط اين اشتباهات  آنچه كه ما را از دارد كه پولس بيان مي. دنده زناشويي، نشان مي
آن حقيقت، همان كالم و  ايمان داشتن به حقيقت و شناختن آن است ـ كند،مي  محافظتمذهبي

  .خداست
 را افشا و هاي شيطاني ايم تا خطاها و حيله وسيلة اين معيار تشخيص الهي قدرت يافته ما به

 و دهد  تعليم ميمقدس كتابآنچه كه كه به شناختي ديگر غيراز ولي براي اشخاصي. رد كنيم
  .هستنداي  حقيقي، اعتقاد دارند، اين روزها، روزهاي پر مخاطره مذهب بدون ايمان

در ريشه ما بايد به يك اصل كه راهنمايي بزرگ در ايمان است متمسك شويم، اصلي كه 
اتحاد و يك دا و روح خدا بايد دائماً در اصل راهنما اين است كه كالم خآن . داردمقدس  كتاب

 جدا  يا روح را از كالم، وما هرگز نبايد كالم را از روح. كار كنندهماهنگي كامل با يكديگر 
صورت جداگانه از روح يا روح جداي از كالم،   نقشة خدا هرگز اين نيست كه كالم به. نماييم

  .عمل نمايد
  )6:33 مزمور (».ها به نفخه دهان او  كل جنود آنها ساخته شد و به كالم خداوند آسمان«

ترجمه شده است در واقع يك لغت عادي عبري است » نفخه«اي كه در اين قسمت  كلمه
تصوير زيبايي از كار روح » نفخه«هر چند كه، كاربرد لغت . شود كار برده مي به» روح«كه براي 

زمان، روح او ـ كه  شود، هم الم خدا از دهانش خارج ميكه ك اما هنگامي. دهد خدا را ارائه مي
  . گردد نفخة دهان اوست ـ با آن همراه مي

 نفسمان نيز به همراه الزاماًگشائيم،  ، هرگاه كه دهانمان را براي سخن گفتن ميها ما انسان
دد، گر كه كالم خدا جاري مي  هنگامي. طور است ندر مورد خدا نيز همي. شود كلمات، خارج مي

ترتيب، كالم خدا و روح خدا، همواره در  بدين. شود نفس او ـ همان روح او ـ با آن همراه مي
  . طور كامل در اتحادندبي واحد و الهي، ددو در عملكر معيت يكديگرند، آن

 نيز با اين حقيقت ، ما در كتاب پيدايشسازد ر، خاطر نشان مييمامزسرايندة طوريكه  همان
  :خوانيم در پيدايش مي. گرديم برو ميرو

  )2:1 پيدايش(» .ها را فرو گرفت روح خدا سطح آب«
  :خوانيم مي 3:1 در آية بعدي پيدايش

    »“.روشنايي بشود«و خدا گفت، “
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 و از آنجاييكه كالم د را اعالم نموروشنائي اين كالم خدا بود كه جاري گشت؛ خدا كلمة
  . رخ نمود، نور به وجود آمد و هدف خدا محقق گشت روح خدا، متحدند، خلقتو

حقيقتي كه در عمل عظيم آفرينش نهفته بود، همان حقيقتي است كه دربارة زندگي هر 
 ارادة خالقكنند و شامل  كالم خدا و روح خدا متحداً در زندگي ما عمل مي. فردي، مصداق دارد
سازد و نقشه و ارادة  خدا از طريق آن ها، هر نيازي را مرتفع مي. باشند  ميو قدرت خود خدا

دو را از هم جدا نماييم ـ بدون توجه به كالم،   ولي اگر ما، اين. نمايد كاملش را برايمان عملي مي
شويم و نقشة  در جستجوي روح باشيم، يا كالم را بدون روح، مورد مطالعه قرار دهيم ـ گمراه مي

  .دهيم ا از كف ميخدا ر
پرستي و اشتباه  بدون كالم در جستجوي نمودهاي روح بودن، همواره به حماقت، كهنه

 به اعتقادات مرده، جرتفسير و اعالم كالم، بدون قدرت و توانايي روح، فقط من. گردد ختم مي
  .گردد جان و ظاهرپرستي مذهبي مي گر ايي بي اصول

  
  
  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



 قدرت كالم خدا
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   فصل سوم
  م خداقدرت كال

  
روي در اينجا . ين مقوله، اجازه دهيد ابتدا به سخنان خود مسيح مراجعه كنيما مطالعه در

اند،  ها لب به اعتراض گشوده  يهوديان است، وي گفته است كه پسر خداست و آنان او بخس
  .باشد ع از درستي بياناتش مياحال، مسيح در حال دف

شده است كه من گفتم شما خدايان ن نوشته عيسي در جواب ايشان گفت، آيا در تورات«
پس اگر آناني را كه كالم خدا بديشان نازل شد، خدايان خواند و ممكن نيست كه كتاب . هستيد

گوييد كفر  آيا كسي را كه پدر تقديس كرده به جهان فرستاد، بدو مي. محو گردد) مقدس كتب(
  )36-34:10 يوحنا(».گويي، از آن سبب كه گفتم پسر خدا هستم مي

كند كه از آن هنگام به بعد، براي معرفي  عيسي در اين جواب، از دو عنوان استفاده مي
دو، عنوان   اولين اين. برده شده است كار  كس ديگري توسط پيروانش به مقدس بيشتر از هر كتاب

ر اينجا به معناي هر يك از اين  مفيد است كه د.مي باشد»مقدس  ابكت«است و دومي، » كالم خدا«
  .گويند مقدس چه مي  دو عنوان اصلي، توجه كنيم تا دريابيم كه راجع به ذات كتاب

ناميد، خاطر نشان ساخت كه حقايق آشكار » كالم خدا«مقدس را  كه عيسي، كتاب هنگامي
 به زيادي مردان با اين وجود،. يابد، بلكه از خدا شده در اين كتاب، اصالت خود را از انسان نمي

مقدس را در دسترس مردم دنيا قرار دهند، همه آنان فقط  برده شدند تا كتاب كار طرق مختلف، به
ها نيست بلكه  وجه از انسان مقدس، به هيچ اصالت پيغام يا مكاشفة كتاب. واسطه و وسيله بودند
خداستفقط و همواره از خود .  

 
  مقدس ـ كالم مكتوب خدا كتاب

كار برد، حدود مقرر الهي  را به» مقدس  بكت«ه عيسي عنوان دوم، ك ر، هنگامياز طرف ديگ
الفظي بدين  طور تحت به» مقدس  بكتا«عبارت . داد مقدس را مورد تأكيد قرار مي  كتاب) مقدس(

را  مقدس، تمامي هدف و دانش خداي قادر مطلق  كتاب» .متني كه نگاشته شده است«معني است، 
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هاي الهام شدة  مقدس، حتي شامل تمام پيغام كتاب. گيرد ها و جزئيات آن در بر نمي با تمام جنبه
واقعيت با اين اين مطلب . باشد هاي انساني داده است نيز نمي الهي كه خدا همواره از طريق واسطه

اره شده است  اشيي انبياهاي به نبوتمقدس،  هاي كتاب كه در بسياري از قسمترسد  به اثبات مي
  .اند مقدس ثبت نشده  ر كتابكه د

. هستند ي و گزينشيانتخاب ،مقدس، در عين اعتبار و اقتدار   كتابمتونبينيم كه  بنابراين، مي
با كلماتي بيان شده است كه براي وجود . پيغام آن در درجة اول، براي نوع بشر، آمده است

در ابتداي . موضوع مركزي آن، بهبود وضع روحاني انسان استهدف و . انساني، قابل فهم باشد
آمد حتمي گناه و راه رهايي از گناه و نتايج آن، از طريق ايمان به مسيح را آشكار  امر، ذات و پي

  .سازد مي
او نه تنها بر دو . ، بيندازيم35:10 اكنون بياييد نگاه كوتاه ديگري به سخنان عيسي در يوحنا

زند بلكه  ـ مهر تأييد شخصي خود را مي» مقدس كتب«و » كالم خدا«مقدس ـ  نوان اصلي كتابع
داند، زيرا  مقدس را صاحب اقتداري كامل مي اي كامالً واضح و روشن؛ بيانات كتاب به شيوه

  ».محو گردد) مقدس كتب(و ممكن نيست كه كتاب ... «گويد،  مي
حاوي چنان مضموني است كه هيچ » گردد،محو ... ممكن نيست«اين عبارت كوتاه، 

بگو . نمايد مقدس، بدين پايه حالت رفيع و قدرت الهي كالم را وصف نمي قسمت ديگر كتاب
مقدس نگاشته شده باشند ولي عيسي در نهايت، آنچه را  مگوها، ممكن است كه له يا عليه كتاب

  ».يست كه كتاب محو گرددممكن ن«:  كلمة ساده، بيان داشته است5كه حائز اهميت است در 
 با آن در به هر نحوكه مرداني همة  كه دهيم بهامقدس   كتابه اين ادعايكه ما ب هنگامي

اي كه در آن   كه هر پيغام و مكاشفهاند، و اين هائي بيش نبوده كانال يا ها و واسطهبودند، رتباط ا
ماند   منطقي يا مستدلي باقي نمياست، اصالت خود را منحصراً از خدا يافته است، ديگر هيچ زمينة

ها  كنيم كه انسان اي زندگي مي ما در دوره. مقدس، بيانجامد  كامل بيانات كتابكه به رد اقتدار
 راديو، رادار يا  از قبيل نيروهاي نامرئيواسطة هب كنند و سپس بتوانند شاتل به فضا پرتا مي

، كنترل كنند  دارندفاصله با ما ها مايل هزارها يا ميليونكه هايي را   مسير حركت شاتلالكترونيك 
  .ها پيام دريافت نمايند ها ارتباط برقرار كنند و از آن توانند با آن و مي



 قدرت كالم خدا

 

٢٤ 

ها قادرند به نتايجي از اين قبيل، دست يابند، پس فقط يك پيش داوري كور ـ و  اگر انسان
كند كه خدا  د ـ اين امكان را انكار ميآي ترين شخصيت بر مي پيش داوريي كه از غير علمي

 ها را راهنمايي و هدايت هاي ذهني و روحي خلق كند تا بتواند آن هايي با توانائي تواند انسان مي
كند كه در  مقدس تصديق مي كتاب. ها پيام دريافت نمايد ها ارتباط برقرار كند و از آن نمايد، با آن

  .ورزد ست كه خدا انجام داده است و هنوز هم به انجام آن مبادرت ميواقع، اين همان كاري ا
مقدس  اعتبار كردن بيانات كتاب اختراعات و اكتشافات دانش مدرن، نه تنها نقشي در بي

دهندة امكان وجود رابطه  دهد كه نشان فكر، تصويري ارائه مي ندارند، بلكه به افراد صادق و روشن
  .تسمقدس ا يق كتابها از طر بين خدا و انسان

  
  القدس الهام شده، توسط روح

  
تأثيرگذار هست و دارد كه تنها، يك وجود متعال، ناديدني  مقدس، آشكارا اعالم مي  كتاب

ها ارتباط  كند و با آن  ميها را كنترل و هدايت هاي انسان ها و ذهن كه خدا در واقع توسط آن، روح
  واين وجود ناديدني. مقدس، توسط آن نگاشته شده است كه كتابنمايد، وجودي  برقرار مي

  :گويد طور مثال، پولس رسول مي به.  خدا ـ استالقدس ـ روح خود تأثيرگذار، روح
تمامي كتب از الهام خداست، و بجهت تعليم و تنبيه و اصالح و تربيت در عدالت مفيد «

  )16:3س تيموتائو دوم(  ».است
نَفَس و تلفظ «الفظي به معني  صورت تحت  ترجمه شده است به» از الهام«لغتي كه در اينجا 

به بيان ديگر، روح خدا ـ همان .  در ارتباط استروحطور مستقيم با كلمة  است و به» خدا
تأثيرگذاري بود كه تمام آناني را كه كتب و  ولي مصون از خطا ،القدس ـ وجود ناديدني روح

  . و راهنمايي نمودمقدس را نگاشتند، هدايت  ن كتابگوناگو
و اين را «. تري بيان شده است طرز واضحه اين موضوع، شايد توسط پطرس رسول نيز ب

  )20:1س پطر دوم(»  كتاب از تفسير خود نبي نيستنخست بدانيد كه هيچ نبوت
مقدس از انسان  ايم، اصالت پيغام و مكاشفة كتاب حال گفته ريكه تابهطو به بيان ديگر، همان
  .نيست بلكه هميشه از خدا
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  . كتاب چطور اتفاق افتادپردازد كه نبوت سپس پطرس به توضيح اين مطلب مي
ب شده القدس مجذو  به اراده انسان هرگز آورده نشد بلكه مردمان به روحزيرا كه نبوت «

  )21:2س پطر دوم(»  .از جانب خدا سخن گفتند
زاده شده همراه «ترجمه شده است، » مجذوب شده«صورت   الفظي به لغت يوناني كه تحت

طوريكه امروزه  به بيان ديگر، همان» شان با  شده در طريقهدايت«توانيم بگوييم،  باشد، يا مي مي» با
نمايند، خدا به  هاي خود را در فضا از طريق امواج راديويي و الكترونيكي كنترل مي ، شاتلها انسان

اش و از طريق  وسيلة تأثير روح الهي مقدس را به همين ترتيب، مرداني را كنترل نمود كه كتاب
مدارك علمي معاصر، در جهت انكار اين عمل خدا، . امكانات روحي و ذهني انساني، نگاشتند

  .گذارند ر پيش داوري صحه ميفقط ب
همين حقيقت الهام الهي در عهدعتيق، با تصوير ديگري نيز به ما معرفي شده است، 

گردد و  هاي خيلي دور از تاريخ آدمي برمي تصويري كه از يك فعاليتي گرفته شده است كه به سال
  : گويد ، داود ميسرايندة مزامير. شوند ها به فضا پرتاب مي نه به عصر حاضر كه در آن شاتل

كالم خداوند، كالم طاهر است، نقرة مصفاي در قال زمين، كه هفت مرتبه پاك شده «
  )6:12 مزمور(  ».است

. اين تصوير از موضوع قال گذاشتن نقره در كوره يا تنور آجرپزي گرفته شده است
ربي مورد استفاده قرار هاي آجرپزي، امروزه هم براي مقاصد گوناگون در كشورهاي ع كوره(

دهندة جوهر انساني است؛ نقره، نشانگر پيغام الهي است كه بايد از  كورة آجرپزي، نشان.) گيرد مي
ها، انتقال يابد؛ آتش كه پاكي مطلق نقره را كه همان، پاكي و كفايت مطلق پيغام است،  طريق انسان
القدس  بيانگر كار كامل روح» تبههفت مر«عبارت . باشد القدس مي كند، نشانگر روح تضمين مي

  . مقدس بيانگر اين مطلب است طوريكه عدد هفت در بسياري از عبارات كتاب است ـ همان
مقدس،  دهد كه صحت كاملِ پيغامِ الهيِ كتبِ بنابراين كل اين تصوير به ما اطمينان مي

ن خاكي حاصل شده القدس و تسلط آن بر تمام سستي انسا واسطة عملكرد دقيق و كامل روح به
ها  هاي اشتباهات آدمي از نقرة مصفّاي پيغام خدا به انسان است كه منجر به تصفيه كردن همة تفاله

  .شده است
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  جاويد، مقتدر
  
 از - داود-تر از ادراك سرايندة مزامير احتماالً هيچ شخصيتي در عهدعتيق، ادراكي واضح  

اي خداوند، كالم تو، تا ابداآلباد در «: نويسد داوود مي. ته است كالم خدا نداشحقيقت و اقتدار
  ).89:119 مزمور(» .ها پايدار است آسمان

. مقدس، محصول زمان نيست بلكه جاودانه است نمايد كه كتاب داوود در اينجا تأكيد مي  
مقدس   كتاب.گرفته است و از ازل و قبل از بنياد عالم شكل فكر و مشورت خدا در آن درج شده،

گذرند، فكر و  كه زمان و دنيا مي هاي انساني به دنياي زمان، وارد شد ولي هنگامي  كانال از طريق
تبديل، باقي  جنبش و بي مقدس آشكار شده است، همواره بي مشورت خدا كه از طريق كتب

  :همين انديشه توسط خود مسيح، ابراز شده است. خواهند ماند
  )35:24 متي(».ن زايل خواهد شد، ليكن سخنان من هرگز زايل نخواهد شدآسمان و زمي«

  :گويد باز هم داوود مي
             »جملة كالم تو راستي است، و تمامي داوري عدالت تو، تا ابداآلباد است«

  )160:119 مزمور(
مقدس، هم عهدعتيق و هم  بدر يك يا دو قرن اخير، انتقادات و حمالتي عليه كتا  

 و چهار سفر هرچند كه بخش اعظم اين حمالت بر سفر پيدايش. عهدجديد، صورت گرفته است
، شناخته نام پنتاتوك يا تورات مقدس كه به تأليف پنج سفر اول كتاب. بعد از آن، متمركز بوده است

  .شود اند، به موسي نسبت داده مي شده
بنابراين، اين مطلب قابل ذكر است كه نزديك به سه هزار سال قبل از بروز اين حمالت،   

القدس به ايمان قوم خدا در  واسطة روح پنتاتوك دراذهان مردم، مورد قبول بوده است، داوود هم به
  .ها شهادت  مي دهد طول تمام اين سال

  )160:119 مزمور(» .جملة كالم تو راستي است«  
  . تا آخرين آية مكاشفه، راستي است1:1 مقدس از پيدايش عبارت ديگر، كتاب به
 قطعي تمام مسيح و رسوالنش، مانند تمام يهوديان دورة خودشان به راستي و اقتدار  

  .باشد، ايمان داشتند پنجگانة پنتاتوك نيز مي مقدس عهدعتيق كه شامل كتب كتب
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هاي شيطان  در هنگام تجربه شدن مسيح توسط شيطان در بيابان، مسيح، هر يك از تجربه  
او هر سه بار، ).  را ببينيد10-1:4 متي(قول مستقيم از كتب عهدعتيق، پاسخ گفت  وسيلة نقل را به

 نقل - تثنيه-او هر بار از پنجمين سفر پنتاتوك. آغاز كرد» ...مكتوب است«پاسخش را با عبارت 
 قطعي اين كتاب را اين واقعيت، قابل ذكر است كه نه فقط مسيح بلكه شيطان نيز اقتدار. نمود قول 

  .پذيرفته بود
عبارت ( يا كتب انبيا ام تا تورات گمان مبريد كه آمده«: مسيح در موعظة سر كوه گفت  

ام  را باطل سازم، نيامده.) شد كار برده مي ل اسفار عهدعتيق بهتورات يا صحف انبياء عموماً براي ك
گويم تا آسمان و زمين زايل نشود،  زيرا هر آينه به شما مي. تا باطل نمايم بلكه تا تمام كنم

  ).18-17:5 متي(» .اي از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع شود اي يا نقطه همزه
ي، همزه ترجمه شده است، در الفباي عبري كوچكترين حرف است كه لغتي كه در فارس  

لغت نقطه در متن عبري لغت . ازه، شبيه يك كاما در متون فارسي امروزي استاز نظر شكل و اند
ديگري است كه عبارت است از يك شاخ يا پيچ كوچك كه از نظر اندازه از كاما هم كوچكتر 

ها را از حروفي كه بسيار شبيه  گيرد تا آن خاصي از الفباي عبري قرار مياست و در گوشة حروف 
  .ها هستند، متمايز بسازد به آن

رسيم كه متن  گويد چنين است كه ما به اين نتيجه مي بنابراين، تأثير آنچه كه مسيح مي  
از متن طوريكه ممكن نيست حتي قسمتي  مقدس بسيار دقيق، كامل و مقتدرانه است، به اصلي كتب

به ندرت اين امكان . كه از نظر اندازه از يك كاما هم كوچكتر است، دگرگون يا جابجا شود
هاي گوناگون گفتاري  توانست از حالت آيد كه بتوان متصور شد، مسيح چگونه مي وجود مي به

  . نمايدمقدس عهدعتيق را تصديق  كتبتري، دقت و اقتدار طور كامل استفاده كند تا به
مقدس  او در طول تمام مأموريت تعليمي خود بر روي زمين، همواره در مقابل كتب  

عنوان نمونه، وقتي فريسيان پرسشي دربارة ازدواج و  به. عهدعتيق يك موضع مشخص داشت
 را 9-3:19 متي (هاي آغازين پيدايش ها به باب طالق مطرح كردند، مسيح با ارجاع دادن آن

  :او جواب خود را با اين پرسش آغاز كرد كه. ، پرسش را پاسخ گفت)ببينيد
  ) 4آية (» خالق در ابتدا، ايشان را مرد و زن آفريد؟«ايد كه  مگر نخوانده
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كند، چون اين عبارت در واقع   اشاره مي مستقيماً به كتاب پيدايش" در ابتدا "عبارت 
  .اب پيدايش استعنوان عبري كت

كه صدوقيان راجع به قيامت از مردگان سؤال نمودند، مسيح به  در جاي ديگر وقتي  
تا به آنجاييكه به ). 32-31:22 متي. ( اشاره نمودور در سفر خروج ماجراي موسي و بوتة شعله

ايد كالمي را  آيا نخوانده: كرد شد، او پاسخش را در قالب يك سؤال مطرح مي فريسيان مربوط مي
       ؟» و خداي اسحاق و خداي يعقوبمن هستم خداي ابراهيم«كه خدا به شما گفته است، 

  )32:22متي (
روي سخن مسيح با صدوقيان . نمايد ، نقل قول مي6:3 مسيح در اينجا از سفر خروج  

 قرن قبل از او ثبت شده بودند، نقل قول 15 از سخنان موسي كه پيش از دورة خودش بود ولي
كالمي « به اين عبارت توجه كنيد، »ايد كالمي را كه خدا به شما گفته است؟ آيا نخوانده«كرد،  مي

كرد كه فقط اسناد   مسيح به نوشتجات موسي با اين ديد نگاه نمي».را كه خدا به شما گفته است
روز و مقتدري  هاي زنده، به  ها را پيغام ته هستند، بلكه از اين پيشتر رفته آنتاريخي زمان گذش

 قرن 15] زمان[گذشت . اند دانست كه مستقيماً از طرف خدا براي مردم دورة خود او گفته شده مي
  .ها نكاسته بود  آنوجه از نقش حياتي، اهميت و اقتدار هاي موسي، به هيچ از نوشته

مقدس عهدعتيق را پذيرفته  سيح نه فقط در تمام تعاليمش كفايت و درستي مطلق كتبم  
از تولد تا . اش، اذعان داشت ها بر كل دورة زندگي زميني  و تسلط كامل آنبود، بلكه به اقتدار

تا «رما بود و همواره در قالب عبارت  وي يك قاعدة كلي و متعالي بر زندگي او فرمانف و قياممرگ
مقدسي مربوط   در تمام موارد، يك عبارت كتاب»تا تمام گردد«عبارت . شد  بيان مي»تمام گردد،

طور  مقدس به عنوان مثال، كتاب به. داد بيني شده را نشان مي به عهدعتيق بود كه مسير وقايع پيش
  جهت تحقق كتب ي زندگي زميني عيسي بهدهد كه هر يك از رويدادهاي بعد اي نشان مي ويژه

  .پيوست عهدعتيق به وقوع مي
 شدن اش در ناصره؛ مسح لحم؛ فرارش به مصر؛ زندگي ا تولدش از باكره؛ تولدش در بيت

 دادن بيماران؛ رد شدن تعليمات و معجزاتش القدس؛ مأموريتش در جليل؛ شفا وي توسط روح
ها؛ تسليم شدنش توسط يك دوست؛ ترك شدن او توسط   استفادة او از مثلتوسط يهوديان؛

؛ بدون هيچ دليلي مورد نفرت واقع شدن او؛ با مجرمان محسوب شدنش؛ تقسيم شدن شاگردان
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اش؛ پاره شدن بدنش و  هايش و قرعه انداختن بر ردايش؛ سركه دادن به او براي رفع تشنگي لباس
هايش؛ دفن شدنش در قبر يك مرد ثروتمند؛ برخاستنش از قبر در روز  استخوانشكسته نشدن 

  .سوم
مقدس   مطلق كتبتمام رخدادهاي زندگي زميني عيسي، از هر جهت، توسط اقتدار

دهيم  كه ما اين واقعيت را قدم به قدم با اين موضوع تطبيق مي هنگامي. عهدعتيق معين گشته بود
مقدس عهدعتيق را در كل تعاليمش پذيرفته بود، فقط به يك نتيجه  گفتگو، كتب نيز بيكه خود او 

يابيم كه اگر كتب عهدعتيق از دقت و اقتدار كامل مكاشفة الهي برخوردار نيستند،  منطقي دست مي
  .مسيح هم يا گمراه شده بود يا گمراه كننده بوده است پس خود عيسي

  
  مرتبط،كامل، مكفي

  
  . مذكور دربارة عهدجديد، بپردازيمييد به اقتداراكنون بيا

در ابتدا بايد اين واقعيت قابل ذكر را بپذيريم كه تا آنجاييكه ما اطالع داريم، خود مسيح، 
هرگز حتي يك كلمه هم مطلبي ننگاشت به استثناي يك مورد كه در حضور زني كه در حين زنا 

  .نوشت مين ميگرفته شده بود، چيزهايي روي ز
وقايع مأموريتش و تعاليمش را به ] شرح[عالوه، او صريحاً به شاگردانش دستور داد كه  به

  .تمام اقوام زمين انتقال دهند
 القدس تعميد ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم اب و ابن و روح پس رفته، همة امت«

            ».ام، حفظ كنند وري را كه به شما حكم كردهو ايشان را تعليم دهيد كه همه ام. دهيد
  )20-19:28 متي(

  :او قبل از اين گفته بود
  )34:23 متي(».فرستم لهذا، الحال انبياء و حكما و كاتبان نزد شما مي«

وشته صورت ن كه تعاليم مذهبي را به است، يعني آناني» نويسندگان« به معني كاتبانلغت 
هاي الزم را دربارة دقت كامل تمام آنچه كه قصد داشت  بيني عالوه، عيسي تمام پيش به. درآوردند
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القدس را به همين منظور  شاگردانش به رشتة تحرير درآورند، انجام داد، زيرا او وعده داد كه روح
  .ها بفرستد براي آن
چيز را به  فرستد، او همه  من ميالقدس كه پدر، او را به اسم ليكن تسلي دهنده، يعني روح«

  )26:14 يوحنا(».شما تعليم خواهد داد و آنچه به شما گفتم، به ياد شما خواهد آورد
به اين نكته . ، شامل همين مطلب است15-13:16 پس از اين، وعدة مشابهي در يوحنا

هاي الزم را به  بيني و هم براي آينده، پيشتوجه كنيد كه مسيح در اين سخنان، هم براي گذشته 
 كه شاگردان بيني ها دو جنبه داشت، يكي براي دقت در ثبت تمام اموري آورد؛ اين پيش عمل مي

القدس،  اي كه روح شنيده و ديده بودند و ديگري براي دقت در به شراكت گذاشتن آن حقايق تازه
آنچه به شما «جهت گذشته در عبارت  تدارك به. ساخت آشكار ميها  از آن هنگام به بعد بر آن

جهت آينده در عبارت  تدارك به.  انجام شده است،)26:14يوحنا ( ».گفتم به ياد شما خواهد آورد
او شما را به «، 13:16يوحنا ، و يك بار ديگر در )26آية (» .چيز را به شما تعليم خواهد داد او همه«

  .، انجام شده است» خواهد كردجميع راستي هدايت
 و صحت عهدجديد، مانند عهدعتيق وابسته به اطالعات، ذهن و بينيم كه اقتدار بنابراين مي

همين علت، پولس  به. باشد القدس مي  و تسلط روحدرك انساني نيست بلكه ثمرة تعليم، هدايت
» از الهام خداست] طور يكسان عهدعتيق و عهدجديد به[تب تمامي ك«گويد،  رسول مي

  ).16:3س تيموتائو دوم(
اند و در  كرده وضوح درك مي دهد كه خود رسوالن نيز اين حقيقت را به شواهد نشان مي

  :نويسد عنوان مثال، پطرس مي به. اند هاي خود بدان اذعان داشته نوشته
خاطر آريد كلماتي كه انبياي  تا به... نويسم  ا اي حبيبان اآلن به شما مياين رسالة دوم ر«

».دهنده را كه به رسوالن شما داده شد اند و حكم خداوند و نجات مقدس از پيش گفته
  )2-1:3س پطر دوم(  

مقدس انبياي عهدعتيق و فرامين مكتوب رسوالن مسيح را در يك  در اينجا پطرس، كتب
 پطرس نيز به اقتدار. داند ها را دقيقاً صاحب اقتداري برابر مي دهد و هر دوي آن سطح قرار مي

  :گويد كند، زيرا مي هاي پولس اقرار مي الهي نوشته
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و تحمل خداوند ما را نجات بدانيد، چنانكه برادر حبيب ما پولس نيز بر حسب «
هاي خود اين چيزها را بيان  و همچنين در ساير رساله. توي داده شد، به شما نوش كه به حكمتي

علم و ناپايدار،  ها مشكل است و مردمان بي ها بعضي چيزها است كه فهميدن آن نمايد كه در آن مي
  )16-15:3س پطر دوم.(».كنند تا به هالكت خود برسند ها را مثل ساير كتب تحريف مي آن

دهد كه حتي در زمان زندگي پولس نيز، رسوالن ديگر اقرار  ان مينش» ساير كتب«عبارت 
خود پولس هرگز . مقدس برخوردار است  كتبهاي او از اقتداري مانند اقتدار داشتند كه رساله مي

بنابراين صحت و اقتدار تعليمات پولس منحصراً . اش نديده بود مسيح را به هنگام مأموريت زميني
  .القدس بود به الهام و مكاشفة ماوراءطبيعي روحوابسته 

گردد كه هرگز عنوان رسول را دريافت نكرد، با اين   مربوط ميمورد مشابه اين به لوقا
لوقا (» البدايه بتدقيق در پي رفته، همه را من«دارد كه وي  وجود، او در مقدمة انجيلش بيان مي

  .باشد مي» از باال«الفظي، به معني  صورت تحت هدر يوناني ب» البدايه من«. )3:1
در » دوباره«كند، كلمة  صحبت مي» تولد دوباره«، آنجاييكه مسيح راجع به 3:3 در يوحنا

در هر . دهد مي» از باال«يا » دوباره«يوناني نيز به همان صورت مورد استفاده قرار گرفته و معني 
 مافوق اي القدس به گونه دهندة مداخله و عملكرد مستقيم روح ، نشانيك از اين عبارات، اين كلمه

   .طبيعي است
 هر دوي عهدهاي داريم كه صحت و اقتدار واسطة تجارب دقيق، اعالم مي بنابراين ما به

الخطاي وجود انساني نيست  طور يكسان، وابسته به امكانات تغييرپذير و جايز عتيق و جديد به
با اين . القدس قرار داده شده است  ماوراءطبيعي، مكاشفه و تسلط روحه بر بنيان الهي، هدايتبلك

توان چنين تعبير نمود كه عهدعتيق و عهدجديد، يكديگر را تأييد و تكميل  روشِ استنباط، مي
  .نهند نمايند و مكاشفة الهي يكپارچه، مكفي و كاملي را بنيان مي مي

چيزي كه با  مقدس، هيچ ايم كه در اين نگاه اجمالي به كتب ن، مشاهده كردهما در ضم
بلكه برعكس، هر سه اين موارد، . منطق، دانش يا افكار عمومي در تضاد باشد، يافت نشده است

  .نمايند نمايند و باور آن را تسهيل مي چنين ديدگاهي را تأييد مي



ه كالم خداتاثيرات اولي  

 

٣٢ 

 فصل چهارم
  تأثيرات اولية كالم خدا

  
پذيرند، تأثيرات كاربردي و عملي  كه آن را مي كند كه بر همة آناني دا ادعا ميكالم خ

، به ما گفته 12:4در عبرانيان . خواهيم اين تأثيرات را مورد بررسي قرار دهيم گذارد، اكنون مي مي
  ».كالم خدا زنده و مقتدر است«شده است كه 

تصويري . است» فعال«به معني ترجمه شده است، در يوناني » مقتدر«لغتي كه در فارسي 
  .كه در اين مورد به ما ارائه شده است يك نوع انرژي و فعاليت شديد و با طراوت مي باشد

گويم، روح و  كالمي را كه من به شما مي«، گويد در موردي مشابه اين، خود عيسي مي
  )63:6 يوحنا(» .حيات است

از اين جهت ما نيز دائماً خدا را شكر «: گويد يدوباره پولس رسول به تسالونيكيان م
كنيم كه چون كالم خدا را كه از ما شنيده بوديد يافتيد، آن را كالم انساني نپذيرفتيد بلكه  مي

تسالونيكيان  اول(» كند دار هستيد، عمل مي الحقيقه است كالم خدا كه در شما كه ايمان چنانكه في
13:2.(  

اي كاغذ  اي يا تكه  خدا تنها صدايي رها شده در فضا يا نوشتهبينيم كه كالم بنابراين مي
بلكه برعكس، كالم خدا، حيات است؛ روح است؛ . نيست كه از ارزش اندكي برخوردار است

  .نمايد فعال است؛ پر از انرژي است ودر آنانيكه بدان ايمان دارند، فعاالنه عمل مي
  

  كند پاسخ، حد تأثير را تعيين مي
  

سازد كه شيوه و شدت عملكرد آن در هر مورد،  مقدس نيز آشكار مي ل، كتاببا اين حا
  :گويد  ميهمين علت است كه يعقوب به. بستگي به پاسخ شنوندگانش دارد

پس هر نجاست و افزوني شر را دور كنيد و با فروتني كالم كاشته شده را بپذيريد كه «
  )21:1 يعقوب(» .هاي شما را نجات بخشد قادر است جان
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بخش، توسط روح، دريافت گردد، يك سري  كه كالم خدا با تأثيري نجات قبل از اين
و » نجاست«نمايد،   مشخص ميدو مورد خاصي كه يعقوب. چيزهاي خاص بايد ترك شوند

 خوشحالي بر عمل راني و ناپاكي شخصي داللت دارد كه با بر شهوت» نجاست«. هستند» شرارت«
بخش كالم  اين روحيه، معموالً ذهن و قلب را در مقابل تأثير نجات. آلود خود، مصر است گناه

  .كند خدا، مسدود مي
زيرا ترجمة ديگري . دهندة رفتار يك كودك است طور ويژه، نشان به بيان ديگر، نجاست به

مي خوانيم » نافرمان«يك كودك را ما هنگامي . كه براي اين لغت وجود دارد، لغت نافرماني است
ها مجادله و بگو مگو  كند بلكه با آن كه نه تنها از قبول تعاليم و اندرزهاي بزرگترانشان اجتناب مي

عبارات . شود سوي خدا ديده مي اين روحيه اغلب در انسانهاي غيرقابل اصالح به. كند نيز مي
  .اره دارندمقدس وجود دارند كه به اين روحيه اش زيادي در كتب

  )20:9 روميان(» كني؟ ني، بلكه تو كيستي اي انسان كه با خدا معارضه مي«
نمايد؟ كسي كه با خدا محاجه كند آن را   مخاصمه ميآيا مجادله كننده با قادر مطلق«

  )2:40 ايوب(» .جواب دهد
ي، قلب و ذهن را در مقابل تأثيرات سودبخش كالم خدا اين روحيه، مانند روحيه نافرمان

فروتني، . ، با كلمة فروتني، توصيف شده استمتضاد نجاست و نافرماني، توسط يعقوب. بندد مي
اين . هايي مانند آرامش، خلوص، صبر و آمادگي ذهن و قلب را با خود به همراه دارد ويژگي
خواند؛  مي»  خداترس«ي خالصه شده است كه كالم خدا آن را هاي خاص غالباً در چيز ويژگي

 ذيل از مزامير نيز فاتيتوصما در . اين حالت، به معني احترام و ارج نهادن به پيشگاه خداست
  .حاصل كند بركت و منفعت م كالم خدا ي تعالخوانيم كه انسان قادر است از مي

مسكينان را به . ناهكاران، طريق را خواهد آموختخداوند نيكو و عادل است؛ پس به گ« 
كيست آن آدمي كه ... انصاف رهبري خواهد كرد، و به مسكينان، طريق خود را تعليم خواهد داد 

خداوند با رّس... ترسد؟ او را به طريقي كه اختيار كرده است، خواهد آموخت  از خداوند مي
  ).14، 12، 9-8:25 مزمور(» م دهدترسندگان او است، و عهد او تا ايشان را تعلي
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 مشتاق بايد در كسي كه  در مقابل اويفروتنو از خدا  بينيم كه دو حالت ترس در اينجا مي
اين دو حالت، مخالف .  وجود داشته باشند، واسطة كالم او استبهدريافت تعليم و بركت از خدا 
  . نمايد ، توصيف مي»شرارت«و » نجاست«هاي   تحت عنوانروحية آناني است كه يعقوب

 داشته مختلفتواند تأثيرات بسيار متفاوتي بر اشخاص  فهميم كه كالم خدا مي بنابراين مي
همين علت است كه در عبرانيان  به. العمل شنوندگان آن است ثيرات ناشي از عكسأباشد و اين ت

 زي نهاي قلب، مميز افكار و نيت«است، بلكه » فعال«و » زنده«تنها خوانيم كه كالم خدا نه   مي12:4
سازد و تمايز  به بيان ديگر، كالم خدا، طبيعت دروني و شخصيت شنوندگانش را آشكار مي. است

  .دهد دگان مختلف وجود دارد، نشان ميان شنونيكه مشديدي را 
  . نمايد يل را توصيف ميهمين طريق، حالت تمايز دهنده و آشكار كنندة انج پولس به

» .زيرا ذكر صليب براي هالكان حماقت است لكن نزد ما كه ناجيان هستيم قوت خداست«
  )18:1ن قرنتيا اول(

شود هيچ تفاوتي وجود ندارد؛ پيغام براي تمام مردم، يكسان  در پيغامي كه موعظه مي
اي از شنوندگان، پيغام فقط  براي عده. شنوند تفاوت، در عكس العمل آناني است كه مي. است

گردد كه  دهندة خدا مي حماقت است؛ بالعكس پيغام براي عده اي ديگر، تبديل به قدرت نجات
  .اند هايشان تجربه كرده واقعاً آن را در زندگي

سوي حقيقت ديگري پيرامون كالم خدا كه در آيه كليدي عبرانيان  اين موضوع، ما را به
هاي   زنده و فعال و مميز افكار و نيتتنهانهكالم خداوند . گردد  شده است، رهنمون مي بيان12:4

همين علت است كه كالم، تمام   به.ز استي ن»تر از هر شمشير دودم برنده«قلب است، بلكه 
كه آن را  خوانندش، و آناني كنند وحماقت مي كه آن را رد مي شنوندگان را به دو گروه ـ آناني

  . كند يابند ـ تقسيم مي دهندة خدا را مي ند و در آن قدرت نجاتپذير مي
ام تا سالمتي بر زمين بگذارم، نيامده  گمان مبريد كه آمده«: همين دليل بود كه مسيح گفت به

ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر  زيرا كه آمده. ام تا سالمتي بگذارم بلكه شمشير را
  )35-34:10 متي. (»در شوهرش جدا سازمخويش و عروس را از ما

 ديد كه از دهان شمشيري كه مسيح آمد تا بر زمين بگذارد، همان شمشيري است كه يوحنا
كه اين  هنگامي).  را ببينيد16:1مكاشفه (شود ـ شمشير تيز ودودمة كالم خدا  مسيح خارج مي



 

 

 فصل چهارم   35
 

 و كند، حتي ميان اعضاي يك خانواده هم جدايي ايجاد ميرود،  زمين به پيش مي يروشمشير بر 
  .گردد  مينيي تع پاسخ هر فردواسطة بهتأثير آن 
  

  ايمان
  

كه كالم خدا را با فروتني و اخالص، قلب و ذهني باز   به موضوع آنانيبا برگشتن
  . تأثيرات گوناگون آن را مورد بررسي قرار دهيمد تايائيبپذيرند،  مي

  .أثيرات، ايمان استاولينِ اين ت
  )17:10روميان(» .لهذا ايمان از شنيدن است و شنيدن از كالم خدا«

. 2كالم خدا . 1:  شده استفي توص، در فرآيند رشد روحانيي متوالدر اينجا سه مرحلة
ت شنيدن، ممكن اس.  بلكه فقط شنيدنشودينم موجد ايمان فوراًكالم خدا . ايمان. 3شنيدن 

 و توجه، اشتياق خالص براي دريافت و درك پيغام ارئه شده، يمند صورت روحيه عالقه به
  .آورد  ايمان سربرمي كه عمل شنيدن استجةيدر نتسپس . توصيف گردد

روح آغاز اين نكته از اهميت خاصي برخوردار است كه كالم خدا، فرآيندي را در دانستن 
دورة زماني نياز حداقل  اين فرآيند به يك كهنيد و ايآي موجودمان بهيكند كه در نتيجة آن ايم

نمايد كه چرا امروزه در ميان بسياري از مسيحيان معترف به ايمان،  اين مطلب، روشن مي. دارد
دهند تا بهرة  ها هرگز وقت كافي به شنيدن كالم تخصيص نمي آن. ايمان بسيار اندكي وجود دارد

حتي اگر وقتي را هم به رازگاهان و مطالعة كالم خدا، .  ايجاد نمايدها ابتدايي از ايمان را در آن
كنند كه قبل از اينكه فرصتي براي رشد  اي و سرسري برخورد مي قدري عجله اختصاص دهند، به

  . ايمان حاصل شود، تمام گرديده است
 بسيار اي دهيم، در عين حال به گونه  ما شيوة تحصيل ايمان را مورد مطالعه قرار مييوقت

ما در گفتگوهاي روزمره . مقدسي چگونه بايد تعريف گردد  كه ايمان كتابميكنيتر درك م واضح
ما دربارة ايمان داشتن به يك دكتر يا دارو يا ايمان به . كنيم  استفاده ميايمانخيلي راحت از لغت 

ر ارتباط با اما د. كنيم مدار يا مجمع سياسي صحبت مي يك روزنامه يا ايمان به يك سياست
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 كهيياز آنجا.  بايد با دقت و اهميت بيشتري تعريف گردد ايمان كلمة مقدس موضوعات كتاب
ايمان .  همواره به كالم خدا پيوسته استلذاآورد  ايمان فقط از شنيدن كالم خدا سربرمي

ايمان .  خودمان نيستياهايرؤمقدسي، مؤمن بودن ما به امور مورد عالقه، آرزوها يا  كتاب
 است كه دركالمش گفته ييخدا به همان معناطور تعريف نمود كه  توان اين مقدسي را مي كتاب
  .  انجام خواهد داد،كه خدا آنچه را كه در كالم خود قول داده استنيو اـ است 

 به آنگاه كهمقدسي را تجربه نموده ، عنوان مثال، داوود، نمونه اي از اين نوع ايمان كتاب به
  :خداوند گفت

اش گفتي تا به ابد استوار شود و بر  ات و خانه و اآلن اي خداوند كالمي كه درباره بنده«
  )23:17خ تواري اول(» .حسب آنچه گفتي عمل نما

  .»برحسب آنچه گفتي عمل نما«: گردد  كوتاه خالصه مين جملةيامقدسي در  ايمان كتاب
ائيل، پيغام وعدة خدا را براي او آورد، همين نوع از كه فرشتة جبر مريم باكره نيز هنگامي

  : پاسخ داد او به فرشته.مقدسي را تجربه نمود ايمان كتاب
  )38:1 لوقا(»  .مرا برحسب سخن تو واقع شود«

مقدسي از طريق  ايمان كتاب. بر حسب سخن تومقدسي، همين است ـ  سرّ ايمان كتاب
گردد و توسط پاسخي فعال دربارة تحقق آنچه كه خدا گفته  الم خدا در روح ايجاد ميشنيدن از ك

  .شود است، اقرار مي
ايم كه اين ايمان متأثر از اولين عملكرد كالم خدا در روح  ما بر اين مطلب تأكيد نموده

اند ايجاد تو است زيرا بنيان اين نوع از ايمان بر تعامل مثبتي كه بين خدا و روح هر انساني مي
  .شود، قرار دارد

ليكن بدون ايمان، تحصيل رضامندي او محال است زيرا هر كه تقرب به خدا جويد، الزم «
  )6:11عبرانيان ( ».دهد است كه ايمان آورد بر اينكه او هست و جويندگان خود را جزا مي

ه خدا  بشدنشترين پاسخ روح انساني در نزديك بينيم كه آن ايمان، اولين و واجب مي
  .باشد مي

  )6:11عبرانيان ( ».مان آوردي الزم است كه اهر كه تقرب به خدا جويد«
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  تولد تازه
  

گردد، عبارت است  بعد از ايمان، بزرگترين تأثيري كه توسط كالم خدا در روح ايجاد مي
 دربارة يعقوب. ناميده شده است» لد شدندوباره متو«يا » تولد تازه«مقدس  از آنچه كه در كتب

  :گويد خدا چنين مي
وسيلة كلمة حق توليد نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او  او محض ارادة خود، ما را به«

  )18:1 يعقوب( ».باشيم
رفتن يپذكه حاصل  دگرد  يافته، صاحب زندگي روحاني جديدي ميمسيحي تولد تازه

  . روحش استكالم خدا درصادقانه 
 يافتيد نه از تخم فاني تولد تازه«گويد  اي مشابه، دربارة مسيحيان مي  پطرس رسول به گونه

  )23:1س پطر اول(» .بلكه از غيرفاني يعني به كالم خدا كه زنده و تا به ابدآلباد باقي است
مقدس اين يك قاعدة كلي است كه نوع دانه، مشخص كنندة   طبيعت و هم در كتبهم در

روياند؛ دانة آلبالو، آلبالو  دانة ذرت، ذرت مي. شود دانه حاصل ميآن نوع حياتي است كه از 
  . روياند روياند؛ دانة پرتقال، پرتقال مي مي

.  خداست و جاودانيرفاني غ،يآسمانن كالم دانه، هما. همين صورت است  هم بهتولد تازه
بخشد كه همانند  شود، حياتي مي دار، پذيرفته مي كه اين كالم با ايمان در قلب يك ايمان هنگامي

  .جاودان ويرفاني غ،يآسماندانه است ـ 
در واقع، اين درست همان حيات خود خداست كه از طريق كالمش به روح انساني راه 

  :نويسد  مييوحنا. يابد مي
تواند  ماند و او نمي كند زيرا تخم او در وي مي هر كه از خدا مولد شده است، گناه نمي«

  )9:3ا يوحن اول( ».كار بوده باشد زيرا كه از خدا تولد يافته است گناه
اي   مربوط به طبيعت دانه مستقيماً زندگي پيروزمندانة يك مسيحي غلبه يافته رايوحنا

چون . آن دانه تخم غيرفاني كالم خداستكه داند كه در او چنين حياتي ايجاد نموده است ـ  مي
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طور كامل پاك  آورد نيز غيرفاني است؛ بدين معني كه به وجود مي دانه غيرفاني است، حياتي كه به
س استو مقد.  

 يافته، هرگز  يك مسيحي تولد تازهنمايند كه مقدس، تصديق نمي  همين كتبحال نيبا ا
. وجود آمده است درون هر مسيحي تولد تازه يافته، يك ذات كامالً تازه به. گردد مرتكب گناه نمي

دهد ـ  مورد مقايسه قرار مي» انسان كهنه«خواند و آن را با  مي» انسان تازه«پولس، اين ذات تازه را 
ه، سقوط كرده كه بر هر انساني كه هرگز تولد تازه را تجربه ننموده است، ذاتي كهنه، فاسد، فريبند

  ) را ببينيد24-22:4 افسسيان. (نمايد حكمراني مي
انسان « و مقدس است؛ آن عادل، »انسان تازه«اين : بين اين دو، تضاد كاملي وجود دارد

تواند مرتكب گناه شود؛ آن  متولد شده است، نمي، كه از خدا »انسان تازه« اين .يفانفاسد و » كهنه
ع كمكي بكند، اآنكه بتواند به بهبود اوض ، كه محصول عصيان و سقوط بشر است، بي»انسان كهنه«

  .شود مرتكب گناه مي
 آن دو انيمآورد تقابلي است كه   دستافته دارد،ي تولد تازهنوع حياتي كه هر مسيحي 

انسان «ماند و  تحت انقياد مي» انسان كهنه«مادامي كه .  در درون او برپاستو كهنهعت تازه يطب
يروزي و آرامش برقرار  پ،تقدس،كند، عدالت  اعمال مي يدر زندگتسلط كامل خود را » تازه

 و رديگت خود را از سر بيفعالشود كه دوباره  اجازه داده مي» انسان كهنه« اما هرگاه كه به .هستند
 پيامد غيرقابل اجتناب آن، ناكامي، شكست و گناه  اعمال كنديدر زندگمجدداً تسلط خود را 

  .خواهد بود
 راستيني كه يبندي كنيم كه آن مسيح صورت جمع  تضاد و تقابل را بديننياتوانيم  ما مي

ياتي سرشار كالم خدا دوباره متولد شده است، در درون خويش، امكان راهبري ح يرفانيغاز دانه 
اي كه هرگز دوباره زاده نشده است، هيچ  آن انسان تبديل نايافته. از پيروزي كامل بر گناه را دارد

 و سقوط كرده عت فاسديطب، برده يناپذير طرز گريز او به . اال  ارتكاب گناه ندارد،يگريدگزينه 
  .خويش است

   روحانيةيتغذ
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اي از حيات ـ  طريق كالم خدا، طبيعتي سرا پا تازه ـ يعني نوع تازه از گفتيم كه تولد تازه
اين امر ما را به ارزيابي تأثير عمده بعدي، تأثيري كه محصول . آورد را در فراخناي جان پديد مي
  .سازد كالم خداست، رهنمون مي

اي  زهاي از حيات، قانوني تغييرناپذير وجود دارد كه به محض اينكه حيات تا در هر حيطه
ه شود تا بتواند به يتغذ اين است كه از دارديكه به آن نيزيچايد، نخستين و مهم ترين  پديد مي

شود و از هر لحاظ هم  كه طفلي از انسان زاده مي عنوان مثال، هنگامي  به.ات خود ادامه دهديح
رود و  ميسالم و سرحال است؛ چنانچه به سرعت براي خوراك دادن به او اقدام نشود، اول آب 

  .ميرد بعد مي
كه شخص دوباره مولود شد، طبيعت  وقتي. همين قاعده در عرصه روحاني هم صادق است

كند تا هم حيات او  آيد، فوراً به خوراك روحاني نياز پيدا مي اي كه در آن شخص پديد مي تازه
اي همه  خوراك روحاني تدارك ديده شده از سوي خدا بر.گرددحفظ شود و هم رشد او تسريع 

قدري غني و متنوع  كالم خدا به. شود  او، در كالم خود او يافت مي متولد شدةفرزندان دوباره
  .است كه خوراك متناسب هر يك از مراحل رشد و ترقي روحاني را در خود دارد

. شريح شده استس تپطر  در رساله اولتدارك خدا براي مراحل نخستين رشد روحاني
 كالم خدا سخن ريفناناپذ از دانه تولد دوباره در مورد 1پطرس بالفاصله پس از آن كه در باب 

  :دهد  چنين ادامه مي2گويد، در باب  مي
لهذا هر نوع كينه و هر مكر و ريا و حسد و هر قسم بدگويي را ترك كرده، چون اطفان «

    ».از آن براي نجات نمو كنيدغش باشيد تا  نوزاده مشتاق شير روحاني و بي
  )2-1:2پطرس  اول (

آن شير، . ه نوزادان روحاني در مسيح، شير ناب كالم خويش را قرار داديخدا براي تغذ
  .شرط الزم حيات و رشد مستمر است

در نظام طبيعت، هر چند هم كه آن شير . ز وجود دارديان هشداري نين ميليكن در ا
زي فاسد و گنديده تماس داده شود، به راحتي آلوده و ضايع خالص و تازه باشد، اگر با چي

 يافته، براي اينكه مسيحيان تولد تازه. همين قاعده از لحاظ روحاني هم صادق است. گردد مي
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بايستي سراسر از  خوراك متناسب را از شير خالص كالم خدا دريافت كنند، قلوب ايشان ابتدا مي
  .فونت ها پااليش شودهمه فسادها و ع

ها، تمام  ها، تمام حيله كند كه ما بايد تمام بد انديشي همين سبب، پطرس به ما اخطار مي به
ها عناصر فاسد و گنديده زندگي كهنه  اين. مهاي خود را كنار بگذاري ها، و تمام بدگويي دورويي

خدا در ما را، عقيم خواهند هستند كه اگر از قلوب ما زدوده نشوند، تأثيرات خير خواهانه كالم 
  . ما را مانع خواهند شدكرد و سالمت و رشد روحاني

درهرحال در اراده خدا نيست كه مسيحيان، مرحله طفوليت روحاني خويش را خيلي 
تري را به ايشان  كنند، كالم خدا خوراك مغزي همين كه ايشان شروع به رشد مي. طوالني كنند
ها را به نان تبديل كند، در  كه مسيح توسط شيطان وسوسه شد كه سنگ هنگامي. كند تقديم مي
  : پاسخ گفت
اي كه از دهان خدا  كند بلكه به هر كلمه انسان نه محض نان زيست مي«مكتوب است، “ 
  )4:4 متي( » “.گردد صادر مي

. استدر رژيم طبيعي انساندهد كه كالم خدا همتاي روحاني نان  در اينجا مسيح نشان مي
اي كه از دهان  هر كلمه«تأكيد مسيح بر .  قوت استاصلي و منبعِ ي غذابه عبارت ديگر، كالم خدا

به سخن ديگر، مسيحياني كه آرزو دارند از لحاظ . ت استيحائز اهم، »گردد خدا صادر مي
،  رامقدس هاي آشناتر كتاب  بخش ازمعدوديتعداد فقط  روحاني بالغ شوند، بايد ياد بگيرند كه نه

  .بلكه كل آن را مطالعه كنند
مقدس را منظماً سرتاسر  درباره جرج مولر گفته شده است كه او، هر سال چند بار كتاب

با . هاي ايمان و پر ثمري خدمت اوست ل برتريين داليطور كلي از مهم تر اين امر به. خواند مي
توانند جاي كتاب  ن، و اعضاي كليسا كه به سختي مياين حال، چه بسيار مسيحيان معترف به ايما

از چنان . مقدس خود پيدا كنند  را در كتابكوچك يا كتب برخي انبياي  و نحمياهايي مثل عزرا
  .هايي را هرگز براي خويش مطالعه كرده باشند هاي چنان كتاب ار بعيد است كه پيامياشخاصي بس

. كنند دارد كه ايشان، براي هميشه در نوعي از طفوليت روحاني مداومت ميهيچ تعجبي ن
  .افتادگي ناشي از خوراك ناكافي هستند ها در واقع نمونه هاي اسفباري از عقب آن
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مولف عبرانيان، ايمان . آورد كالم خدا گذشته از شير و نان، خوراك فشرده نيز فراهم مي
هاست با متون مقدس آشناييد و هنوز كه   كرد كه سالعصر خويش را سرزنش داران عبراني هم

آن . ايد كه تعليمات آن متون را به درستي مطالعه كنيد يا به كار ببنديد هنوز است ياد نگرفته
 را ين رو قادر نبودند تا كساني بودند و از ابالغ نشدهها، به تبع آن قصور، به لحاظ روحاني  عبراني
  :گويد  مولف مزبور چنين مي. كنندياريهستند  يم روحانيازمند تعاليكه ن

بايد معلمان باشيد باز محتاجيد كه كسي  زيرا كه هر چند با اين طول زمان شما را مي«
زيرا هركه . اصول و مبادي الهامات خدا را به شما بياموزد و محتاج شير شديد نه غذاي قوي

اما غذاي قوي از آن بالغان . استشيرخواره باشد در كالم عدالت ناآزموده است چون كه طفل 
».اند تا تمييز نيك و بد را بكنند است كه حواس خود را به موجب عادت رياضت داده

  )14-12:5عبرانيان (  
مان و اعضاي كليساي امروز يبينيد كه چه تصويري از خيل عظيم مسيحيان معترف به ا مي

هاست كه به كليسا  هستند و سالمقدس را صاحب  هاست كه كتاب ها سال آن! ترسيم كرده است
ها در تجربه  آن! مقدس چه ناچيز است با اين حال اطالعات ايشان از تعليمات كتاب. روند مي

اند؛ توانايي ايشان در راهنمايي كردن يك گناهكار  روحاني خويش، تا به چه پايه ضعيف و نابالغ
ها هنوز طفل هستند ها، آنذشت سالبا وجود گ! قدر اندك است ، چهمانيايا تعليم دادن به يك نو

  .ستندير نيم فراتر از شيو قادر به هضم تعال
گويد كه آن ضعف  مولف عبرانيان به ما مي. ميبمان ليكن لزومي ندارد كه در اين حالت باقي

 .مياضت دهيرراه عالج اين است كه حواس خود را به واسطة عادت، . را چگونه بايد عالج كرد
هاي روحاني ما را ترقي خواهد داد و به بلوغ  امان يافته در كل كالم خدا، تواناييمطالعه منظم و س
  .خواهد رسانيد
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 فصل پنجم
  تأثيرات فيزيكي و ذهني كالم خدا

  
  : در مبحث قبلي، ما سه تأثير از تأثيرات كالم خدا را مورد بررسي قرار داديم

ود، مستقيماً به كالم خدا وابسته است چرا  خنوبةآورد و ايمان به  كالم خدا ايمان به بار مي
  .كه ايمان، معتقد بودن و عمل كردن به چيزهايي است كه خدا در كالم خويش گفته است

 را شود،و آن تولد تازهيدار پذيرفته م  در قلب ايمانريفناناپذاي  عنوان دانه كالم خدا كه به
دار خلق شده و در  اي را كه در درون ايمان هيت روحاني تازهآورد، يعني آن طبيعت يا ما پديد مي

 . شده استادي» انسان تازه «نام  از آن بهكتاب مقدس

-بهداري كه قرار است  كالم خدا همان غذاي روحاني تعيين شده از آسمان است كه ايمان

ن خود را  بايستي توسط آن، طبيعت تازه درودينما بالغ رشد  و يك مسيحي سالم، قويعنوان
 .منظماً خوراك دهد

 
 يجسمانشفاي 

 
-يم و قوت روحاني يكالم خدا در عمل چنان متنوع و عاليست كه نه فقط جان را سالمت

  . بگذاريد ابتدا به سراغ مزامير برويم. آورد  و قوت به ارمغان مييسالمت جسم نيز ي بلكه برابخشد
. ن خويش خود را ذليل ساختندرانه خود، و به سبب گناهاياحمقان به سبب طريق شر«

آنگاه در تنگي . هاي موت نزديك شدند جان ايشان هر قسم خوراك را مكروه داشت، و به دروازه
كالم خود را . هاي ايشان رهايي بخشيد خود نزد خداوند فرياد برآوردند، و ايشان را از تنگي

  )20-17:107 مزمور(» هاي ايشان رهانيد  بخشيد، و ايشان را از هالكتفرستاده ايشان را شفا
هايي كه شدت بيماري ايشان  كند، تصويري از انسان  نويس تصويري به ما ارئه ميمزمور

. اند  خوابيدهچنان است كه اشتهاي خود را به خوراك از دست داده و درست در دروازه مرگ
دارند، و او مضمون فرياد  سوي خداوند فرياد استمداد بر مي ناي خود بهترين تنگ ها در ضيق آن
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او به چه وسيله آن شفا و خالصي را . دارد  و خالصي را ـ براي ايشان گسيل ميايشان ـ يعني شفا
  :گويد وسيلة كالم خويش، چرا كه مزمور نويس مي فرستد؟ به به سوي ايشان مي

».هاي ايشان رهانيد  بخشيد، و ايشان را از هالكت ايشان را شفاكالم خود را فرستاده«
  )20:107 مزمور(  

 ببينيم، جايي كه خدا 11:55 اشعيا توانيم عبارت فوق را دست در دست عبارت ما مي
ثمر نخواهد برگشت،  يهمچنان كالم من كه از دهانم صادر گردد خواهد بود؛ نزد من ب«: گويد مي

  » .بلكه آنچه را كه خواستم بجا خواهد آورد، و براي آنچه آن را فرستادم كامران خواهد گرديد
  و رهانيدن فرستاد؛ در اشعياخوانيم كه خدا كالم خود را براي شفا ، مي20:107 در مزمور

. كند كه در فرستادن آن نهفته است و، همان منظوري را بر آورده ميگويد كه كالم ا  خدا مي11:55
  .كند كه از طريق كالمش، شفا را فراهم خواهد آورد از همين روست كه خدا تضمين مي

تر  صورت كامل ، حتي بهاين حقيقت مبتني بر شفاي جسمي از طريق كالم خدا، در امثال
  :فرمايد يبيان شده است، جايي كه خدا م

ها از نظر  آن. اي پسر من به سخنان من توجه نما؛ و گوش خود را به كلمات من فراگير«
ها را بيند براي او حيات است، و  دار، زيرا هر كه آن ها را در اندرون دل خود نگاه تو دور نشود؛ آن

  )22-20:4 امثال( ».باشد  ميبراي تمامي جسد او شفا
براي تمام جسد او «تر از اين باشد؟  تواند جامع ، مييجسماناي مبني بر شفاي  چه وعده

چيزي از قلم نيفتاده  هيچ. گيرد  ما را در بر ميهاي بدن اين عبارت، تمام قسمت» .باشد  ميشفا
به كار » شفا«كه براي  كينگ جيمز، لغت ديگري 1611عالوه بر اين، در حاشية نسخه سال . است

بنابراين . نمايد لغت عبري مربوطه، هر دوي آن معاني را القا مي. باشد مي» دارو«برده شده است 
  . و سالمتي كامل ما ملزم داشته است ي جسمانخدا، خود را به شفاي

دهد كه خدا  اين نشان مي» پسر من«:  توجه كنيد20به اين عبارت مقدماتي در شروع آيه 
كه يك زن صوري فينيقيايي به نزد  هنگامي. دار خويش را مخاطب قرار داده است ن ايمانفرزندا

  :مسيح آمد تا خواستار شفاي دخترش باشد، مسيح خواهش او را چنين پاسخ گفت
  )26:15 متي( ».نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جايز نيست«
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، نان فرزندان است؛ به سخن ديگر، شفا،  كه شفامسيح با گفتن اين كلمات نشان داد
  شفا چيزي تجملي . اي است كه خدا براي همه فرزندانش تعيين كرده است بخشي از سهم روزانه
اي به جهت دريافت آن تقديم كنند و آنگاه به  ها ناچار باشند تقاضاهاي ويژه نيست كه آن

هاست، بخشي از آذوقه روزانه ايشان از پدر  آن» نان «آري، شفا. ايشان عطا بشود يا نشود
خواني دارد، عبارتي كه   خوانديم هم4 لااين مطلب دقيقاً با عبارتي كه در امث. آسمانيشان است

هم در . دار خداست گفت وعده خدا مبني بر شفا و سالمت كامل متوجه هر يك از فرزندان ايمان
اين . آورد، كالم اوست فراهم ميرا اي كه خدا توسط آن شفا  ، وسيله4 و هم در امثال 107 مزمور
اي بارزتر از آن حقيقت حياتي است، حقيقتي كه ما در صفحات قبلي اين كتاب بر آن تأكيد  نمونه

 كه از طريق كالم اوست كه او بهنياكرديم و آن اينكه خود خدا، در كالم خويش است و 
  .شود هاي ما داخل مي زندگي

گويد  كنيم، ادعايي كه مي  را ارزيابي مي22-20:4 همين كه ما ادعاي آورده شده در امثال
ي موثر و ارزشمند »شيشه دارو« ما داروست، بايد سه آيه مزبور را كالم خدا براي سراپاي بدن

تند كه نظير آن هرگز بر روي زمين ساخته نشده است ـ  هسيداروئها حاوي  آن آيه. خدا بناميم
  . بخش بودن آن در مقابل همه امراض، تضمين شده استتنها دارويي كه شفا

 آن، طرز مصرفكند، معموالً مواظب است كه  و اما هنگاميكه طبيبي داروئي را تجويز مي
 از آن دارو، كهي وقت معناست كه تااين بدان. وضوح بر روي ظرف مربوطه نوشته شده باشد به

 يدربارة دارو. گونه درماني را نبايد داشت مطابق آن دستورات، مرتباً استفاده نشود، انتظار هيچ
 مگر اينكه شودينمتضمين  يچ داروئي هيبرا هيچ درماني .ن منوال استيز درست به هميخدا ن

  اند؟ كدام دستوراتآن .  پي گرفته شوندقاًيمصرف آن دقدستورات 
  ».به سخنان من توجه نما«
 ».گوش خود را فراگير«

 ».ها از نظر تو دور نشود آن«

 ».ها را در اندرون دل خود نگاهدار آن«

 اين دستورنخستين . تر تحت مطالعه قرار دهيم  نزديك  را از دستوراتاجازه بدهيد تا اين 
خوانيم الزم است از نزديك و با  يكه كالم خدا را ميدر حال» .به سخنان من توجه كن«است كه 
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ما نيازمند آنيم كه آزادانه . ميما نيازمند آنيم كه فهم خود را بر آن متمركز كن. دقت به آن توجه كنيم
خوانيم  يد كه ما كالم خدا را ميآ چه بسا پيش مي. مانع، آن را در اعماق دل خويش قرار دهيم و بي

 ديگر به يمي ن نيمي از ذهن ما مشغول قرائت است؛چه بسا كه. اما حواسمان جاي ديگري است
ما چند آيه يا . خوانده است» هاي اين زندگي نگراني«ها را  چيزهايي سرگرم است كه عيسي آن

ايم هيچ برداشت واضحي نداريم  خوانيم اما در آخر از آنچه كه خوانده حتي يكي دو باب را مي
  .چرا كه حواس ما پرت بوده است

. رخورد، كالم خدا فاقد آن تأثيراتي خواهد بود كه خدا در نظر داشته استبا اين طرز ب
مقدس بخوانيم، خوب است كه همان كاري را بكنيم كه عيسي هنگام  خواهيم كتاب كه مي وقتي

ما بايد آن در . سخن گفتن از دعا، به آن سفارش كرد؛ يعني اينكه به خلوت برويم و در را ببنديم
  .روي امور دنيا ببنديم ا و بهرا پشت سر خود و خد

گوش فرا . است» گوش خود را فراگير« خدا يرو نوشته شده بر ظرف دادستوردومين 
ما بايد بر آن . پذير باشيم ما بايد تعليم. گرفتن عالمت تواضع و مخالف غرور و گردنكشي است

 از رفتار اسرائيل سخن ندة مزموريسرا، 41:78 در مزمور. باشيم كه بگذاريم تا خدا ما را تعليم دهد
 ريندة مزاميسراگويد، اسرائيلي كه به هنگام سرگرداني در بيابان در مسير مصر به كنعان به قول  مي

  . شد»  قدوس اسرائيل به كردناهانت«مرتكب جرم 
 ها بكند، دادند خدا براي آن ايماني خود، براي آنچه كه اجازه مي سري و بيرهيخها با  آن

ها با  آن. كنند  كار را ميهمانمان امروزي هم يبسياري از مسيحيان معترف ا. مرزهايي تعيين كردند
ها يا  داوري ها پر از پيش آن. جويند مقدس تقرب نمي ذهني باز يا روحي تعليم پذير به كتاب

ريب به هايي كه در اكثريت ق ها يا برداشت داوري هايي از پيش تعيين شده هستند ـ پيش برداشت
اند، به ايشان تزريق شده است   يا شاخه خاصي كه با آن مرتبطفرقهاتفاق موارد، به تدريج توسط 

ـ و ايشان قصد ندارند هيچ مكاشفه يا تعليمي را از كتاب مقدس بپذيرند، مكاشفه يا تعليمي كه به 
  .دعلم كنداي فراتر از افكار جا افتاده ايشان پا بگذارد يا در مقابل آن افكار ق عرصه

  :عيسي رهبران مذهبي عصر خود را به همين قصور متهم كرد
كنند زيرا كه   پس عبادت مرا عبث ميو... ايد پس به تقليد خود، حكم خدا را باطل نموده«

  )9، 6:15 متي( ».دهند احكام مردم را به منزله فرايض تعليم مي
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 اما از طريق مكاشفه ،مذهبي بوده استهاي  ها و سنت داوري پولس رسول هم اسير پيش
 4:3 بينيم او در روميان  از همين روست كه مي.افتيها خالصي  مسيح در جاده دمشق، از چنگ آن

  : گويد مي
  ».حاشا، بلكه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو«

ريم كه صاحب اگر آرزومنديم كه منفعت كامل كالم خدا نصيب ما شود، بايد ياد بگي
  .اي نظير روحيه پولس شويم روحيه

لغت » .ها از نظر تو دور نشود آن« خدا اين است كه، يدارو سوم مندرج بر ظرف دستور
اسميت ويگلسورت، از انجيليان متأخر، . كند ها، در اينجا به كلمات و سخنان خدا اشاره مي آن

ه به چپ چشمي روحاني دچارند، يعني با مسأله بسياري از مسيحيان اين است ك«زماني گفته بود، 
  ».يابند هاي خداوند چشم دوخته اند و با چشم ديگر جهت ديگري را مي يك چشم به وعده

را دريافت كنيم، اند وعده  داده شده كالم خدا كه دربراي اينكه منافع شفاي جسمي 
يكي از اشتباهاتي . وقفه به وعده هاي خداوند بدوزيم  را بيچشم خودضروري است كه هر دو 

هاي خدا نگاه  شوند اين است كه به جاي اينكه به وعده كه بسياري از مسيحيان آن را مرتكب مي
ها با اين عمل  آن. اند  بازماندهكنند كه از دريافت آن شفا كنند به مشكل برخي مسيحياني نگاه مي

  .مانند خود نيز از دريافت شفا باز ميهاي ايمان خويش را ميلرزانند و در نتيجه،  خود، پايه
زيرا چنين شخص . شود هر كه شك كند مانند موج درياست كه از باد رانده و متالطم مي«

».گمان نبرد كه از خداوند چيزي خواهد يافت؛ مرد دو دل در تمام رفتار خود ناپايدار است
  )8-6:1 يعقوب(  

  :اي به حال انسان مفيد است ين آيهدر چنان احوالي، به ياد داشتن چن
چيزهاي مخفي از آن يهوه خداي ما است و اما چيزهاي مكشوف تا به ابد از آن ما و «

  )29:29تثنيه ( ».عمل آوريم  را بهفرزندان ما است تا جميع كلمات اين شريعت
 رازي است كه فقط خدا از آن مانند،  باز ميسبب اينكه برخي مسيحيان از دريافت شفا

در عوض آن  .ما نيازي نداريم كه غم اينگونه رازها را بخوريم. آگاه و بر انسان نامكشوف است
يعني آن بيانات و : اند  خود را به چيزهايي مشغول كنيم كه مكشوفالزم است تاخواري  غم

ه به اين ترتيب در كالم خدا چيزهايي ك. اند هاي واضح خدا كه در كالم او خطاب به ما آمده وعده
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داران  ها ميراث ما ايمان اند؛ آن اند، براي هميشه با ما و به فرزندان ما متعلق بر ما مكشوف شده
ها متعلق به ما هستند  و آن. شود آن را واگذار كرد ها حق مسلم ما هستند، حقي كه نمي هستند؛ آن

و وقتي . ها عمل كنيم  بتوانيم در ايمان، بر اساس آن؛ يعني اينكه»ها رفتار كنيم  آنبهتا ما بتوانيم «
  .كنيم ها را بر خود ثابت مي كه عمل كرديم، به تجربه هم حقيقت آن

سخن گفت و دومين » توجه كردن«  خدا، از يدارو نوشته شده بر ظرف دستورنخستين 
به كانون باطني  چهارم، به قلب يعني دستور. »چشم دوختن«و سومين، از » گوش سپردن«ها از  آن

، بر امثال» .ها را در اندرون دل خود نگاهدار آن«گويد،  شود چرا كه مي شخصيت انسان مربوط مي
  .ورزد تأثير فريبنده دل در تجربه انسان تأكيد مي

  )23:4 امثال( ».هاي حيات از آن است دل خود را به حفظ تمام نگاهدار، زيرا كه مخرج«
هاي ما و آنچه را كه تجربه  به عبارت ديگر، آنچه كه در قلوب ماست، كل مسير زندگي

  .كند كنيم، كنترل مي مي
ها را مرتباً هم از طريق گوش و هم  اگر ما سخنان خدا را با توجه دقيق بپذيريم ـ اگر ما آن

يابيم   ـ آنگاه در مياز طريق چشم به درون راه دهيم به نحوي كه قلوب ما را اشغال و كنترل كنند
هاي ما حيات و  يعني هم براي جان: ها دقيقاً همان چيزهايي هستند كه خدا وعده داده است كه آن

  . هستندهاي ما شفا هم براي بدن
 بودم، مبتال به اكه مشغول خدمات درماني در شمال آفريق در اثناي جنگ جهاني دوم، وقتي

كه در آن آب و هوا و شرايط، اصالً از لحاظ علم پزشكي قابل  شدم يعصبيك مرض پوستي و 
سال در بيمارستان بستري بودم و تحت هر گونه درماني كه امكان آن  من به مدت يك. عالج نبود

باالخره بهبود .  ميخكوب ماندمبيش از چهار ماه متوالي را دراز به دراز روي تخت. بود قرار گرفتم
  .رخواست خود از بيمارستان مرخص شدمنايافته به د

هاي خدا مندرج در  تصميم گرفتم كه ديگر به دنبال معالجات پزشكي نروم بلكه وعده
روزي سه مرتبه تنها به گوشه .  را در مورد مشكل خود به معرض آزمايش بگذارم22-20:4 امثال

خواستم كه كالم خود  كردم و از خدا مي بستم، دعا مي رفتم و در را پشت سر خود مي خلوتي مي
 را براي من تبديل به آن چيزي بكند كه وعده بودن آن را داده است ـ يعني دارو براي تمام بدن

  .من
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. شد نامطلوب بودند آب و هوا، رژيم غذايي و ساير شرايط بيروني، تماماً تا آنجا كه مي
 اوصاف، نيبا تمام ا. شدن بودند و بر من، در حال مريض درواقع بسياري از همه افراد سالم دور 

 در خالل زمان كوتاهي شفاي ،فقط از طريق كالم خدا و بدون توسل به هيچ نوع وسيله ديگر
  .كامل و دايم يافتم

وجه قصد ندارم علم پزشكي را مورد انتقاد قرار دهم يا  بگذاريد اضافه كنم كه به هيچ
در واقع خود من هم . كنم مه الطاف علم پزشكي خدا را شكر ميخاطر ه من به. كوچك بشمارم

 قدرت كالم كني لالبته قدرت علم پزشكي محدود است؛. ام اندركار خدمات درماني بودهتدس
  .خدا نامحدود است

هاي مختلف مسيحيت، شهاداتي شبيه شهادت مرا  بسياري از مسيحيان وابسته به شاخه
بانوي پرزبيتري دريافت كردم كه از او خواسته شده بود تا در ك ي ازاي  من نامه. بدهندتوانند  مي

راستاي خدمت به جمعي از بيماراني كه قرار بود براي ايشان دعا شود، سخناني دال بر شهادت 
 22-20:4 لاكه بانوي مزبور عمالً مشغول تصديق و نقل كلمات امث هنگامي. براي ايشان ايراد كند

برد، در همان  آوري رنج مي نم ديگري كه در صندلي كناري او نشسته بود و از درد عذاب، خابود
  .آنكه دعايي شده باشد و فقط از طريق گوش سپردن در ايمان به كالم خدا  يافت ـ بيلحظه شفا

مقدس خود را به همين  بعدها من يك هفته از وقت برنامه راديويي تدريس كتاب
برد  اي كه از اگزماي مزمن رنج مي بانوي شنونده.  اختصاص دادم- داروي خدا ظرف-موضوع

سه ماه بعد او براي من نوشت كه . آن مصرف كند» دستورات «طبقتصميم گرفت كه آن دارو را 
مضمون مزامير . پس از بيست و پنج سال ابتال، حاال اگزما كامالً از پوست او دست برداشته است

  .پيوندد  هم به تحقق مي امروزه باز20:107
   بخشيدكالم خود را فرستاده ايشان را شفا

  .هاي ايشان رهانيد و ايشان را از هالكت
توانند همانگونه كه خود  بخش كالم خدا هستند مي مسيحياني كه امروزه مويد قدرت شفا
  :مسيح نيقوديموس را مخاطب قرار داد بگويند

 ».ايم شهادت مي دهيم گوييم و به آنچه ديده دانيم مي آنچه ميگويم  آمين آمين به تو مي«
  )11:3 يوحنا(
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  :  و رهايي هستندكه محتاج شفا و خطاب به آناني
  »!دردا  ميتوكلحال شخصي كه بدو  بچشيد و ببينيد كه خداوند نيكوست؛ خوشابه«

  )8:34 مزمور(
اين دارو ! كند  كالم خدا را بچشيد و ببينيد كه چه خوب اثر مييداروخودتان هم اين 

هاي  بخش اين دارو مثل اين همه آرام. شباهتي به اين همه داروهاي تلخ و نامطبوع زميني ندارد
 را به درد سر دهند و برخي اعضاي ديگر بدن امروزي هم نيست كه عضوي را تسكين مي

 او  طبق هدايتاگركالم خدا، .  سودمند استسرتاسر نيكوست، تاسرم خدا سرنه، كال. اندازند مي
   .آورد يمبه ارمغان  يسالمتدريافت گردد، براي كل وجود ما حيات و 

  
  تنوير ذهني

  
  .همتاست تأثير كالم خدا در عرصه ذهن هم به همان سان بي

  )130:119 مزمور(» گرداند  ميدالن را فهيم بخشد؛ و ساده كشف كالم تو نور مي«
: اند گويد كه توسط كالم خدا در ذهن ايجاد شده  از دو تأثيري سخن ميريندة مزاميسرا  

اند  دهند و چنان همه به دنبال آن افتاده در دنياي امروز چنان به تحصيالت بها مي. »فهم«و » نور«
ها، تحصيالت غير  با همه اين. شر سابقه نداشته استاي از تاريخ ب دهم در هيچ دوره كه احتمال مي

-ينمهم » فهم«يا » نور«همچنين تحصيالت مزبور جانشين . نيست» فهم«يا » نور«مذهبي مساوي 
در تمامي كائنات، چيزي نيست كه . در واقع، براي نور اصالً جانشيني وجود ندارد. توانند باشند

  . بتواند كار نور را انجام دهد
چيز ديگري  هيچ.  نقش كالم خدا در ذهن انسان هم موضوع از همين قرار استدر مورد

تواند جاي كالم  جيز نمي كند و هيچ تواند آن كاري را در ذهن انسان بكند كه كالم خدا مي نمي
  .خدا را بگيرد

 ذهني به .رنديمورد سوءاستفاده قرار بگد نتوان  اما ميخوب هستندتحصيالت غيرمذهبي 
  هم از كارديول.  كرده، ابزاري بسيار عاليست ـ درست مثل يك كارد تيز استشدت تحصيل
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تواند كارد تيزي بردارد و در تهية غذاي خانواده از آن استفاده  شخص مي. توان سوءاستفاده كرد مي
  . خود سوءاستفاده كندنوعهمشخص ديگري ممكن است از همان كارد براي كشتن . كند

تحصيل چيزي عاليست . ذهبي هم موضوع از همين قرار استدر مورد تحصيالت غير م
تواند به شدت  جداي از تنوير كالم خدا، تحصيل مي.  قرار گيردسوءاستفادهتواند مورد  اما مي

كند اما هيچ جايي براي كالم  ت يا تمدني كه بر تحصيالت غيرمذهبي تمركز ميملّ. خطرناك شود
 آوري شكافت  اخير فن پيشينة توسعه .كند ويش را تيز ميشود، فقط تيشه نابودي خ خدا قائل نمي

  . اين واقعيت استاد يار زيبسهاي   يكي از نمونهياهسته
تواند به  كند كه انسان نمي از طرف ديگر، كالم خدا چيزهايي را بر انسان مكشوف مي

؛ چيزهايي مثل واقعيت خداي خالق و رهاننده: ها را كشف كند كمك هوش خويش هرگز آن
در پرتو آن مكاشفه . هدف حقيقي از هستي؛ ماهيت دروني خود انسان؛ سرچشمه و مقصد انسان

با ذهني چنين روشن شده، انسان خود را . گيرد اي به خود مي خدائي، حيات معناي كامالً تازه
 را به هم پيوند عالماي كه دو قطب  بيند، نقشه بخشي از يك نقشه منحصر به فرد جامع مي

اي از ارزش خويش و   خويش در آن نقشه آسماني، به جنبهگاهيجا انسان با يافتن .دهد مي
هاي او را پاسخ  ترين حسرت كند، كه عميق احساسي حاكي از نيل به مراد شخصي دست پيدا مي

  .گويد مي
  كمتر نيست، در تجربه شخصيهيچ وجه از تأثير آن بر بدن تأثير كالم خدا بر ذهن، كه به

بخت يار من بوده است و باالترين تحصيالت ممكن آن زمان .  استوستهيقت پيحقخود من، به 
ام، پشت سر گذاشته و در رشتة فلسفه  بريتانيا را در مدت هفت سال كه دانشجوي كمبريج بوده

من همواره به دنبال چيزي بودم كه معنا و مقصد حقيقي به . ام التحصيل شده باستان و مدرن فارغ
  .من از لحاظ علمي موفق اما ازدرون همچنان خالي و ناكام بودم. دهد ات ميحي

مقدس رو آوردم و در ابتدا فقط آن را كاري  عنوان آخرين چاره، به مطالعة كتاب باالخره به
مقدس  كرد، مطالعة كتاب عنوان كسي كه هر شكلي از مذهب را رد مي من به. كردم فلسفي تلقي مي

با همه اين اوصاف، هنوز چند ماهي نگذشته بود و حتي هنوز به . آغاز كردم ديبا شك و تردرا 
عهدجديد هم نرسيده بودم كه جذبه كالم خدا، مرا در نور نجات، اطمينان از گناهان بخشوده 
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: من آنچه را كه به دنبال آن بودم، يافتم. شده، آگاهي از آرامش دروني و حيات جاودان، سهيم كرد
  .د حقيقي حيات رايعني معنا و مقص

  .كنيم  رجعت مي12:4براي حسن ختام اين قسمت از كتاب، به عبرانيان 
تر است از هر شمشير دودم و فرورونده تا جدا كند  زيرا كالم خدا زنده و مقتدر و برّنده «

  ».هاي قلب است نفس و روح و مفاصل و مميز افكار و نيت
هيچ . كند كالم خدا كرديم، تأييد و خالصه ميهايي را كه ما در مورد  بندي آيه فوق، جمع

كالم خدا مستقيماً به ژرفاي . اي از شخصيت انسان نيست كه كالم خدا به آن نپرداخته باشد عرصه
ترين عمق وجود فيزيكي ما، به آن مفاصل و مغز  روح و جان، قلب و ذهن، و حتي به ژرف

  .كند استخوان، دست پيدا مي
ب فوق، در اين فصل و فصول قبلي ديديم كه كالم خدا كه در هماهنگي كامل با مطل

آن . آورد  را فراهم مي اي در قلب كاشته شد، آن حيات جاوداني الزم براي حيات تازه عنوان دانه به
بيند، و به ذهن ما كه پا گذاشت، تنوير فكري   ما رسيد، سالمت كامل را تهيه ميخوراك كه به بدن

  .آورد ارمغان ميو فهم را به 
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 فصل ششم
  تأثيرات پيروزمندانه كالم خدا

  
  پيروزي بر گناه

  
ندة يسراهاي عهدعتيق، به اندازه داوود  قبالً يادآور شديم كه شايد هيچيك از شخصيت

اي بر موضوع حاضر،  عنوان مقدمه به. اند  وتوان كالم خدا نداشته، ديد واضحي از اقتدارريمزام
  .توانيم بار ديگر به سراغ سخنان داوود برويم يعني پيروزي بر گناه و شيطان، مي

  )11:119 مزمور( ».كالم تو را در دل خود مخفي داشتم، كه مبادا به تو گناه ورزم«
» انبار كردن چيزي مثل گنج«تر به معناي  طور دقيق ، به»مخفي«واژه عبري ترجمه شده به 

 داوود اين نبوده است كه كالم خدا را طوري پنهان كرده است كه وجود آن را هرگز منظور. است
ترين جاي ممكن، جايي كه وي  گرفت بلكه منظور او اين است كه كالم خدا را در امننتوان پي

ترين چيزهايش ذخيره كرده بود، انبار كرده است تا هر زمان كه نياز فوري دارد، بتواند  براي قيمتي
  . دسترسي داشته باشدبه آن

  .كند ، داوود بار ديگر قدرت نگاهدارنده كالم خدا را بيان مي4:17 در مزمور
  ».هاي تو، خود را از كارهاي ظالم نگاه داشتم و اما كارهاي آدميان؛ به كالم لب«

ا و ه ـ فعاليت» كارهاي آدميان« در اينجا ،كالم هدايتي هست كه در مورد شركت ما در 
د، پذيرفته ناند، گواراي ها سالم برخي از آن فعاليت. گويد تعامالت اجتماعي انسان ـ سخن مي

يكي از » ظالم«. (اند ها براي جان خطر دارند و حاوي صورت هاي مخفي ظالم خدايند؛ بقيه آن
ما چگونه  .)هاي بسياري است كه در متون مقدس براي اشاره به شيطان به كار رفته است نام
اند، تشخيص دهيم؟  هايي كه به لحاظ روحاني خطرناك ها و گواراها را با آن توانيم مرز سالم مي

  .كار بردن كالم خدا  با به،پاسخ اين است
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 برقصد؟ يآيا درست است كه يك مسيح: شنود هايي اين چنين را مي انسان اغلب پرسش
ه بر اساس هنجارهاي اجتماعي و دخانيات استعمال كند؟ قمار بازي كند؟ پاسخ چنين سؤاالتي ن

  .كار بستن كالم خدا بايد داده شود يا سنت رايج كليسا بلكه با به
آورم كه گروهي از دانشجويان مؤنث آفريقايي مسيحي، زماني از  عنوان مثال، به ياد مي به

عني ها، ي هايي كه در كالج آن پرسيدند كه آيا شركتشان در رقص عنوان يك خادم مسيحي مي من به
من در پاسخ . شود، اشكال دارد يا نه خواندند تا معلم شوند، برگزار مي كالجي كه در آن درس مي

ها، عقيده شخصي خود يا مقررات مصوب يك هيئت ميسيونري را ابراز نكردم بلكه از ايشان  آن
  .مقدس توجه كنند خواستم به دو عبارت از كتاب

». كنيد همه را براي جالل خدا بكنيدپس خواه بخوريد خواه بنوشيد خواه هر چه«
  )31:10ن قرنتيا اول(  
وسيله او  و آنچه كنيد در قول و فعل همه را به نام عيسي خداوند بكنيد و خداي پدر را به«
  ).17:3كولسيان ( ».شكر كنيد

من خطاب به ايشان اظهار كردم كه اين دو عبارت از متون مقدس، حاوي دو اصل 
كنيم، تعيين و ما را  عنوان مسيحي مي اند كه قرار است تصميم ما را در مورد آنچه كه به بزرگ
  . كنندهدايت

دوم، ما بايد همه كار را در نام . كنيم براي جالل خدا باشد ، ما بايد هر چه مي نخست
توانيم براي  ن هر چه كه ميبنابراي. واسطه او شكر كرده باشيم خداوند عيسي بكنيم تا خدا را به

 جالل يم برايتوانيكه نم و هرچه.جالل خدا و در نام خداوند عيسي بكنيم، نيكو و پذيرفته است
  .م، اشتباه و مضر استي بكنيسيخدا و در نام خداوند ع

سپس من اين دو اصل را براي پاسخگويي به سؤال ايشان مبنا قرار دادم و به ايشان گفتم، 
توانيد در حين آن  ها شركت كنيد و اگر مي نيد براي جالل نام خدا در آن رقصتوا اگر مي«

ها با خيال راحت خدا را در نام خداوند عيسي شكر بگوييد، پس رقصيدن شما كامالً  رقص
توانيد بدين طريق و با اين شرايط برقصيد، پس رقصيدن شما  بالاشكال است، اما اگر نمي

  ».خطاست
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مقدسي را به آن زنان  م، مسئوليت من اين بود كه اصول اوليه كتابآنگونه كه من فهميد
 بود كه آن اصول را در موقعيت خاص ني ا- ونه من-پس از آن، مسئوليت ايشان. جوان ارائه كنم
  . خود به كار برند

تحقيقات پزشكي طريقي بسيار مشخص را روشن كرده است، طريقي كه طي آن، بسياري 
نند داوود عصر باستان، با كاربرد كالم خدا از سرّ آن ظالم و ويرانگر در از مسيحيان مدرن، هما

  .مانند امان مي
 از واسطه خون مسيح  مسيحي، كه بهدهد كه بدن كتاب مقدس به روشني فراوان تعليم مي

 شود و لذا بايد القدس هيكلي است تا در آن ساكن سلطه شيطان خالصي يافته است، براي روح
  :گويد عنوان مثال، پولس مي به. منزه و مقدس نگاه داشته شود

دانيد كه هيكل خدا هستيد و روح خدا در شما ساكن است؟ اگر كسي هيكل خدا  آيا نمي«
» .را خراب كند خدا او را هالك سازد زيرا هيكل خدا مقدس است و شما آن هستيد

  )17-16:3ن قرنتيا اول(  
القدس است كه در شما كه از خدا يافته ايد و از آن   شما هيكل روحدانيد كه بدن يا نمي«

»خود نيستيد؟ زيرا كه به قيمتي خريده شديد پس خدا را به بدن خود تمجيد نماييد؟
  )20-19:6ن قرنتيا اول(  
تا هركسي از شما بداند چگونه بايد .....  شما سيتزيرا كه اين است اراده خدا يعني قدو«

».در قدوسيت و عزت دريابد] كه ظرف خاكي وجود فيزيكي اوست[ظرف خويشتن را 
  )4-3:4تسالونيكيان  اول(  

بر بنيان عبارات فوق و عبارات بسيار ديگر، بسياري از مسيحيان از استعمال هرگونه 
كردند كه اين امتناع  ايمانان اغلب چنين مطرح مي ريباً تا همين اواخر، بيتق. اند دخانيات روگردان

مسيحيان از روا دانستن دخانيات، فقط نوعي بالهت و ژست از مد افتاده است كه ريشه در 
آنكه جاي كوچكترين ترديد   بي،هاي پزشكي مدرن نشان داده است ليكن كاوش. پرستي دارد كهنه

مؤسسات . ه ويژه سيگار، نقش مستقيمي در ايجاد سرطان ريه دارندباقي باشد، دخانيات و ب
امسال . اند چه در بريتانياي كبير پاي چنان استنتاجي را امضا كرده و پزشكي چه در اياالت متحده

 نفر بر اثر سرطان ريه خواهند مرد، و اين برآورد انجمن 146000در اياالت متحده، حدود 
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غير قابل بحث ديگري كه به تجربه ثابت شده و علم پزشكي آن حقيقت . آمريكايي سرطان است
آور  را تصديق كرده اين است كه مردن بر اثر سرطان ريه، معموالً طي روندي طوالني و عذاب

  .شود انجام مي
تواند به بالهت يا  در مقابل چنين حقايقي، روگرداني مسيحيان از دخانيات ديگر نمي

-ي نميحيمسه اگر بشود كسي را ابله خطاب كرد، مسلماً آن كس، امروز. پرستي منتسب شود كهنه
 بلكه او كسي است كه مرتباً مبالغ قابل توجهي پول را بابت ارضاي شهوتي هدر تواند باشد

 و اگر بتوان .دهد  دردناك او از طريق سرطان ريه را به شدت افزايش ميدهد كه احتمال مرگ مي
آناني كه با توسل به هر وسيله مدرن اغوا و به  به حماقت متهم كرد، مسلماً قربانيان آن شهوت را

رحمانه به اسارت  خاطر منفعت مالي خويش، در پي آنند كه همنوعان خود را بي تبليغ، عمداً و به
  .توان نسبت دادي كمتر از شرارت را نميزيچگر در آورند،  آن عادت زبون كننده و ويران

كند،   دخانيات صدق ميفتوان گفت كه آنچه در مورد جواز مصر اطع ميطور ق تقريباً به
  .درباره مباح شمردن نوشيدن الكل هم صادق است

مقدس عليه آن نوع مباح  در اينجا هم اكثريت مسيحيان صديق، بر اساس اخطارهاي كتاب
ياده روي در واقعيت مبرهن اين است كه ز. آاليند شماري، ساليان سال بدان طريق به آن لب نمي

هاي ذهني و جسمي  اي در ابتال به بسياري از انواع بيماري مصرف الكل، عامل بسيار تعيين كننده
  . و نيز در ميزان خسارات فعلي ناشي از تصادفات رانندگي است

كار بردن تعليم  ها نفر از مسيحيان با به در اينجا هم نظير قضيه دخانيات، ميليون
  .اند ردن و مصيبت ديدن در امان مانده خو مقدس، از صدمه كتاب

 گريبان دنيا را گرفت، به سبب خودداري مسيحيان كه 80بالي مدرن ـ ايدز ـ كه در دهه 
مطيع تك همسري هستند از سقوط در ورطه فساد اخالقي، نتوانست ضربه نابود كننده خود را بر 

سبك «عنوان  بينيم غالباً به كه ميگرايي،  جنس از سوي ديگر، هم. آورد ايشان و فرزندانشان وارد
. شود، ثابت كرده است كه چيزي نيست مگر سبك ديگري از مرگ تبليغ مي» ديگري از زندگي

توانند با سپاسگزاري عميق، كلمات  اند، مسلماً مي مسيحياني كه از شر اينگونه امور حفظ شده
هاي ظالم نگاه  هاي تو خود را از راه يان، به كالم لبو اما كارهاي آدم«انداز كنند كه،  داوود را طنين

  )4:17مزامير ( ».داشتم
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  پيروزي بر شيطان

  
كند بلكه  كار بسته شود نه تنها پيروزي بر گناه را تأمين مي كالم خدا كه بدين طريق به

  .سازد افزاري كه پيروزي بر خود شيطان را ميسر مي افزاري آسماني نيز هست، جنگ جنگ
  )17:6 افسسيان(» .و شمشير روح را كه كالم خداست برداريد« :ديفرمايرسول مپولس 

ساير . افزاري بسيار الزم است با اين حساب، در رزمگاه مسيحي، كالم خدا جنگ
 ـ كمر، جوشن، نعلين، سپر و خود ـ براي دفاع 6 تسليحات مسيحي، فهرست شده در افسسيان

 آن تسليحات كه كاربرد تهاجمي دارد، شمشير روح، يعني كالم مورد ازتنها . ندا ظور شدهمن
  .خداست

بدون دانشي جامع از كالم خدا و دانستن چگونگي كاربرد آن، فرد مسيحي هيچ سالحي 
ها را  هاي ظلمت هجوم آورد و آن افزاري كه با آن بتواند به شيطان و قدرت براي حمله، هيچ جنگ

، تمام طول تاريخ  دربا توجه به اين مطلب، جاي تعجب نيست كه شيطان. ار وادارد، نداردبه فر
كليساي مسيحي، از هر وسيله و دستگاهي كه قدرت داشته استفاده كرده است تا مسيحيان را از 

  . خبر نگاهدارد  و توان حقيقي كالم خدا بيماهيت، اقتدار
مسيح، براي شخص  افزار، خود خداوند عيسي  در قالب يك جنگدر استفاده از كالم خدا
 هر  باكار گرفت و عيسي شيطان سه وسوسه عمده را عليه عيسي به. مسيحي واالترين نمونه است

 به ها راآن وكرد ـ شمشير كالم مكتوب خدا ـ مقابله ها با همان يك اسلحه يك از آن وسوسه
عيسي در هر يك از آن موارد، پاسخ خود را با لفظ ).  را ببينيد13-1:4 لوقا. (شكست كشانيد

  .آغاز و سپس مستقيماً از كتاب مقدس نقل قول كرد» مكتوب است«
 از وسوسه مسيح توسط شيطان و پيامدهاي آن آمده دو جمله مختلفي كه در گزارش لوقا

  :گويد  مي1:4  لوقادر. حائز نكته پر اهميتي است
  ».و روح او را به بيابان برد..... القدس بوده  اما عيسي پر از روح«

  :خوانيم  مي14:4 ها، در لوقا اما در پايان وسوسه
  ».و عيسي به قوت روح به جليل برگشت«
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اما عيسي فقط پس از » .القدس بود پر از روح«عيسي پيش از برخورد با شيطان، حقيقتاً  
» به قوت روح«نكه با شيطان روبرو شد و با شمشير كالم خدا او را شكست داد قادر بود اي

بنابراين، بين پر شدن از روح و .  آغاز كندبود سوي خدا تعيين شده ش را كه ازي خومأموريت
عيسي فقط پس از آن كه ابتدا براي به . قادر بودن به خدمت در قدرت روح، حد فاصلي هست

تالش شيطان در راه منصرف كردن او از انجام خدمتش، خدمتي كه روح قوت شكست كشانيدن 
  .داد، از شمشير كالم خدا استفاده كرد، به قوت روح مجهز شد آن را مي

بسياري از مسيحياني كه . اين درسي است كه مسيحيان امروزي به فرا گرفتن آن نياز دارند
اند، هرگز در ادامه، به دنبال خدمت كردن به  هالقدس را تجربه كرد  از روحكاملبه نوعي پر شدن 

  كهياهناز نموكردن اين است كه ايشان از تبعيت هم  آن علت .روند نميبا قدرت روح خدا 
اند كه شمشير كالم خدا را چنان  فتهگرها هرگز ياد ن آن. اند ، كوتاهي كردهدهديدست م بهمسيح

را دفع كنند،  ياله و مخالفت او با انجام خدمت  شيطان را شكست دهندبرند تاكار  ماهرانه به
  .القدس پر كرده است خاطر آن، ايشان را عمالً از روح خدمتي كه خدا به

كس به اندازه شخص مسيحي كه به تازگي از  توان گفت كه هيچ با خيال راحت مي
ل، متأسفانه بايد با اين حا. القدس پر شده باشد، نياز شديد و فوري به مطالعه كالم خدا ندارد روح

كنند كه پر بودن  ، تصور مياندالقدس پر شده كه از روحيانيحيمسرسد غالب  نظر مي گفت كه به
، دقيقاً تيكه در واقعحال آن. از روح، به طريقي جانشين مطالعه و كاربرد ساعيانه كالم خدا است

  .نقطه مقابل آن تصور، صحيح است
 و  بشوندتواند جانشين شمشير او وجه نمي ز، به هيچ سرباكييك از اقالم تسليحاتي  هيچ

تواند بود، آن سرباز فاقد شمشير، با  ها مجهز مي  از ساير جنبهتا چه حدنظر از اينكه وي  صرف
هيچ دستاويز يا . در مورد شخص مسيحي هم قضيه از همين قرار است. خطري مهلك روبروست

نظر  جانشين دانش فراگير كالم خدا شود و صرفتواند  تجربه روحاني ديگري به هيچ ترتيب نمي
طور فراگير مجهز است، بدون شمشير كالم  ا بهه  از ساير جنبهتا چه حداز اينكه يك مسيحي 

  .آور است خدا، او همواره در خطري مرگ
بودند، قطعاً در  مسيحيان اوليه عصر رسوالن، با اينكه اغلب مردمي ساده و تحصيل ناكرده 

كردند،  اي تهاجمي، از خداوندشان تبعيت مي عنوان اسلحه  و كاربرد كالم خدا بهيادگيري دانش
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 ايمانشان در واسطه اعتراف هاي شديد روحاني تحميل شده بر ايشان به اي كه در درگيري اسلحه
 كه براي مثال، يوحناي رسول در سنين سالخوردگي به مردان مسيحي جواني. آمد كار مي مسيح، به

  :تحت تعليم او رشد كرده بودند نوشت
اي جوانان به شما نوشتم از آن جهت كه توانا هستيد و كالم خدا در شما ساكن است و «

  )14:2ا يوحن اول( ».ايد بر شرير غلبه يافته
ها كالم  آن. 2هستند، ها جوان  آن. 1: برد كار مي  درباره آن مردان جوان سه لفظ را بهيوحنا

دومين آن الفاظ منتسب به . اند غلبه يافته) شيطان(ها بر شرير  آن. 3خدا را در خويش ساكن دارند، 
علت اينكه آن مردان جوان مسيحي قوي و توانا بودند به نحوي كه بر شيطان غلبه . علت است

ن كالم خدا در درون ايشان اي. كردند اين بود كه ايشان كالم خدا را در خويش ساكن داشتند مي
  . كرد بود كه آن توان روحاني را به ايشان عطا مي

چه تعداد از مسيحيان جوان : ما نيازمند آنيم كه اين پرسش را از خويش به عمل آوريم
اند؟ اگر ما اين روزها مسيحيان جوان  كليساهاي امروز ما قوي هستند و بر شيطان غلبه كرده

 اين نوع از قدرت روحاني و پيروزي را به نمايش بگذارند، دليل آن واضح بينيم كه بسياري را نمي
  .ها را پديد آورد، در ميان نيست كه بايد آن معلول  اين است كه علتياست و آن 

. تنها منبع چنان توان و تسلطي، دانشي فراگير از كالم خدا، ساكن در شخص است
توانند در تجربه  اند، هرگز نمي ا آموزش نيافتهصورت فراگير، در كالم خد مسيحيان جواني كه به

  .خود واقعاً قوي و غالب باشند
رفتاري سراپا داشتن  ناچيز شمردن ظرفيت روحاني جوانان و يجد خطر باامروزه ما 

ما حتي تمايل داريم كه در جوانان امروز . هستيممواجه هم بسيار كودكانه، با ايشان  كودكانه، و آن
اي از مسيحيت را تدارك ديده است،  يم مبني بر اينكه خدا براي ايشان نوع ويژهاحساسي پديد آور

كند، مطالبات كمتر و موازين  نوعي كه به نسبت نوع مسيحيتي كه بر بزرگساالن تحميل مي
  .اي، تذكري بسيار بجا و نافذ دارد سليمان درباره چنين قضيه. تري دارد پايين

  )10:11 جامعه(» زيرا كه جواني و شباب باطل است«
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هيچ  هايي زودگذر و ظاهري هستند كه به به سخن ديگر، كودكي و نوجواني، فقط جلوه
شوند، دگرگون  ها را به يك سان شامل مي  را كه همه جانياستوارروي، واقعيات روحاني 

  .كنند نمي
قالبي ديگر بيان كرد، دختر ويليام بوت، يعني كاترين بوت ـ كليبورن، همين انديشه را در 

ها   كه مسيحيت بر اساس آنياستوارواقعيات روحاني عميق » .جان انسان با جنسيت بيگانه است«
. گيرند  سن و جنسبيت قرار نميلياز قبهايي  تأثير تفاوت ترتيب تحت استوار است، به هيچ

اين .  بنا شده استوقف گذشتگي و ، از خود، ايمان، اطاعتتوبهمسيحيت بر اساس كيفياتي نظير 
  . اند كيفيات، در مورد مردان و زنان، پسران و دختران، يكسان

شود كه راه اينكه نياز جوانان مسيحي در زمينه يادگيري  برخي اوقات چنين مطرح مي
اين راه عالج . مقدس بفرستيم هاي كتاب كامل كتاب مقدس اين است كه ايشان را به كالج

نخست بايد بگويم كه در حال حاضر، تمايل رو به . ، قابل قبول استشرطدو پيشنهادي با 
خورد كه زمان هر  مقدس به چشم مي هاي انجيلي يا تمام انجيلي كتاب افزايش حتي در ميان كالج

مقدس و زمان هر چه بيشتري را به مطالعات غيرمذهبي اختصاص  چه كمتري را به مطالعه كتاب
   : داد كهر هشداپولس به كولسيان. دهند

» .با خبر باشيد كه كسي شما را نربايد به فسلفه و مكر باطل بر حسب تقليد مردم«
  )8:2كولسيان (

  :پولس همچنين به تيموتائوس اخطار كرد كه
دار و از  محفوظ] منظور حقيقت كالم خداست[اي تيموتائوس تو آن امانت را «
غ اعراض نما، كه بعضي چون ادعاي آن كردند از هاي حرام و از مباحثات معرفت درو گويي بيهوده

  )21-20:6س تيموتائو اول(» .ايمان منحرف گشتند
در بسيار از موارد، ممكن است كه . الزم است كه اين هشدارها امروز دوباره تكرار شوند

ي ناكافي از سر بگذارد و با دانش مقدس پشت جواني دوره خود را در يك كالج مدرن كتاب
تر از نحوه كاربرد آن تعليمات به طريقي عملي، راهي خانه  مقدس و دانشي ناكافي تعليمات كتاب

  .شود
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مقدس، هر چه هم  ايم كه هيچ مقطعي از تحصيل در كالج كتاب دوم اينكه ما فراموش كرده
كه يفه ايشان تواند شبانان كليساهاي محلي را از وظ كه مقطع پر بار و جامعي باشد، هرگز نمي

 است،  كالم خدا براي همه اعضاي حوزه مسئوليت خودمنظماي   تدارك تعليمات دورههمانا
  .معاف سازد

 محسوب ي مركز كليساي محلي نقطه،در طرح كلي عهدجديد براي آموزش كتاب مقدس
رسوالن و . تواند اين تكليف كليساي محلي را غصب كند شود و هيچ نهاد ديگري هرگز نمي مي
نداشتند كه تدريس كتاب مقدس را را سيحيان عهدجديد هيچ نهاد ديگري به جز كليساي محلي م

   .تر بودندشان موفقفهيشان در انجام وظيابر عهده بگيرد با اين وصف در مقايسه با ما، 
توانند تعليماتي ويژه را  مقدس، مي هاي كتاب كليساهاي محلي به كنار، مؤسساتي نظير كالج

وقت  د، تعليماتي كه كامل كننده تعليمات كليساهاي محلي باشند اما آن مؤسسات هيچتدارك كنن
شديدترين نياز اكثريت عظيمي از كليساهاي محلي . توانند جاي كليساهاي محلي را بگيرند نمي

تعليمات : هاي بهتر يا فعاليت بيشتر نيست بلكه فقط اين است فعلي، سازماندهي بيشتر يا برنامه
اي مرتب در حقايق اساسي كالم خدا و چگونگي به كار بستن آن حقايق در  لي، و دورهكامل، عم

  . مسيحييزندگهاي ذيربط  هر يك از جنبه
عنوان يك كل، در قوت به پا خيزد و در نام  تواند به كليساي مسيح فقط به اين وسيله مي

رساند كه خداوند و استاد او بر اي را به انجام ب برداري كند و وظيفه مسيح، از پيروزي جلجتا بهره
  .اش گذاشته است عهده

 شده است، ميترسچنين كاري، با تصويري كه در مكاشفه از كليساي پيروزمند آخر زمان 
  .مطابقت دارد

غالب ] شيطان[به وساطت خون بره و كالم شهادت خود بر او ] مسيحيان[و ايشان «
  ).11:12مكاشفه (» آمدند

خون، نشانه و مهر . خون، كالم، و شهادت ما: اند زي مكشوف شدهدر اينجا سه عامل پيرو
 است كه آن كار در دسترس ما قرار يبركات صليب و نشانه و مهر همه آن يرو مسيح بر كاملكار 
از طريق كالم، ما به شناخت و درك همه . دهد، چيزهايي اعم از بركت و قدرت و پيروزي مي

 تصديق كردن آن باو باالخره .  كرده استفراهمها را براي ما   آنرسيم كه خون مسيح چيزهايي مي
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كند، پيروزي مسيح بر شيطان را در تجربه   مكشوف ميحي مسچيزي كه كالم در مورد خونِ
  .ميسازيمشخصي خودمان واقعي و كارساز 

بار ديگر  كنيم يك طالعه ميبه محض اينكه اين برنامه آسماني پيروزي بر شيطان را م
توانيم   بدون دانش درست از كالم، ما نمي.كند  كانوني را اشغال مييگاهيجابينيم كه كالم،  مي

 فاقدعنوان مسيحي،   را بفهميم و لذا شهادت ما بهها و قدرت راستين خون مسيح شايستگي
 قوم خويش، بر محور دانش كالم او وتوانايي كل برنامه خدا براي. قاطعيت و اعتبار واقعي است

يابد كه اسرائيل  بدون آن دانش، كليساي امروز خود را در همان وضعيتي مي. چرخد كاربرد آن مي
  : يافت، اسرائيلي كه خداوند در مورد او اظهار كردزمان هوشع

نمودي من نيز تو را اند، چون كه تو معرفت را ترك  قوم من از عدم معرفت هالك شده«
  )6:4 وشعه( ».ترك نمودم

كرد و آن كليسا  كند، خود خدا قطعاً آن را رد خواهد  كليسايي كه دانش كالم خدا را رد مي
  .شود با نابودي به دست مدعي بزرگ او يعني شيطان، مواجه مي
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 فصل هفتم
  تأثيرات پااليندةكالم خدا

  
  شستشو

  
متن كليدي اين عنوان، . ثير عظيم كالم خدا، عبارت است از شستشو و تقديسهفتمين تأ

  . است27-25:5 افسسيان
وسيلة  تا آن را به غسل آب به. مسيح هم كليسا را محبت نمود و خويشتن را براي آن داد«

ه لكه و چين يا تا كليساي مجيد را به نزد خود حاضر سازد ك. كالم طاهر ساخته، تقديس نمايد
  ».عيب باشد چيز مثل آن نداشته باشد بلكه تا مقدس و بي هيچ

اوالً ، توجه . ها توجه كنيم در اين متن، نكات مهم فراواني وجود دارد كه الزم است به آن
دو جريان  هر چند اين. كنيد كه دو جريان شستشو و تقديس، ارتباط نزديكي با يكديگر دارند

  .د، ولي يكي نيستندبسيار با هم مرتبطن
اينكه وقتي چيزي حقيقتاً تقديس شده است، الزم است : دو عبارت است از تمايز بين اين

كه كامالً خالص و پاك باشد؛ ولي چيزي كه خالص و پاك است لزوماً نبايد به حالت كامالً 
داشته به بيان ديگر اين امكان وجود دارد كه خلوص يا پاكي بدون تقديس . تقديس شده باشد

  .باشيم، ولي امكان ندارد كه بدون خلوص يا پاكي، تقديس داشته باشيم
طي اين . بنابراين، طهارت، بخشي اساسي از عمل تقديس است ولي تمام آن نيست

  . بيشتر بپردازيمتقديس كردنتوانيم به معني دقيق لغت  مطالعه، مي
، آن هدف ن است كهيم ايشوي كه متوجه مياكتهن نيدوم، 5 با مراجعة دوباره به افسسيان
آن را «خاطر آن، كليسا را بازخريد كرد، عبارت است از اينكه  يگانة اصلي و معيني كه مسيح به

  ).26آيه (» .طاهر ساخته، تقديس نمايد
كنندة مسيح براي كليسا، براي عموم و براي هر فرد مسيحي   شفاعتبنابراين هدف مرگ

اند خود را به  كه به وسيلة مرگ او بازخريد شده طور ويژه، محقق نخواهد گشت مگر اينكه آناني به
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سازد كه تنها آن دسته از مسيحياني  پولس آشكار مي. رنداجريان طهارت و تقديس متعاقب آن بسپ
اند در وضعيت مناسب براي معرفي شدن، به پيشگاه مسيح  كه خود را به اين جريان سپرده

سازد، عبارت است از كليساي  ، قرار خواهند داشت ـ و وضعيتي كه او معين ميون عروسهمچ
  ).27آيه (» عيب س و بيمقد... چيز مثل آن نداشته باشد  لكه و چين يا هيچ«پر جالل؛  

سومين نكتة قابل توجه ديگر اين متن، وسايلي كه مسيح براي طهارت و تقديس كليسا 
كالم خدا، همان وسايل تقديس و طهارت ). 26آيه (است » وسيلة كالم بهغسل آب «برد،  كار مي به

  .كليساست؛ عملكرد كالم خدا از اين جنبه به شويندگي آب پاك تشبيه شده است
كننده مسيح بر صليب، واقعاً رخ دهد، او شاگردانش را از   شفاعتحتي قبل از اينكه مرگ

  .ها سپرده بود، مطمئن ساخت قدرت پاك كنندة كالمش كه به آن
  )3:15 يوحنا(» .ام، پاك هستيد الحال شما به سبب كالمي كه به شما گفته«

كنيم كه كالم خدا، يك عامل آسماني طهارت روحاني است كه  بنابراين ما مشاهده مي
  .نحوة عملكردش به عملكرد آب پاك تشبيه شده است

مراه با كالم خدا به عامل بزرگ طهارت روحاني ديگري  در ضمن ما بايد قدم به قدم ه
  .كه توسط يوحناي رسول ذكر شده است، توجه كنيم

نماييم چنانكه او در نور است با يكديگر شراكت داريم و خون  لكن اگر در نور سلوك مي«
  )7:1ا يوحن اول(  ».سازد مسيح ما را از هر گناه پاك مي پسر او عيسي

كند كه بر صليب ريخته   صحبت ميكنندة خون مسيح  راجع به قدرت پاكدر اينجا يوحنا
  .شد تا ما را از گناه بازخريد كند

 تدارك خدا براي طهارت روحاني، هميشه شامل اين دو عامل آسماني است ـ خون مسيح
دو، بدون ديگري  يك از اين هيچ. رت با آب شستشو دهندة كالمشكه بر صليب ريخته شد و طها

  . مسيح ما را با خونش خريد تا از طريق كالمش، طاهر و تقديسمان كند. كامل نيست
ترين نقطة تماسِ ممكن با يكديگر قرار   اين دو كار بزرگ مسيح را در نزديكيوحنا

  :گويد كند، مي صحبت ميكه راجع به مسيح  او در حالي. دهد مي
نه به آب فقط، بلكه به آب و . مسيح همين است او كه به آب و خون آمد يعني عيسي«

  )6:5ا يوحن اول( ».دهد زيرا كه روح، حق است و روح است آنكه شهادت مي. خون
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ا را براي  تا حقيقت خدآمده باشداو بيان مي دارد كه مسيح فقط يك معلم بزرگ نبود كه 
اي بزرگ است كه آمد تا خونش را براي رهايي مردم از  دهنده ها شرح دهد؛ او ضمناً نجات انسان

دهد ـ به  القدس است كه بر كار مسيح شهادت مي در تمام موارد اين روح. گناهانشان بريزد
  . كالم او و به شايستگي و قدرت خونشحقيقت و اقتدار
همين علت ما هرگز نبايد اين دو جنبة كار مسيح را از  دهد كه به  به ما تعليم مييوحنا

  .دهنده را از معلم جدا كنيم دهنده، و نه نجات ما هرگز نبايد معلم را از نجات. يكديگر جدا كنيم
اين كافي نيست كه تعليم مسيح را از طريق كالم بپذيريم بدون اينكه قدرت خون او را 

كه به خون كفاره  به بيان ديگر، كساني. رهايي و طهارت خود از گناه، بپذيريم و تجربه كنيمبراي 
  .بسپارندطور منظم به كالم شويندة خدا  كنندة مسيح، اقرار دارند بعد از آن بايد درونشان را به

اند  شده هايي كه در گذشته انجام مي در عهدعتيق، عبارات فراواني راجع به رسوم قرباني
 و طهارت با كالمش، رابطة نزديكي وجود ها و طهارت با خون مسيح وجود دارد كه نوعاً بين آن

طور دستور داد كه  خوانيم كه خدا چه  اجتماع موسي، ميةعنوان مثال، دربارة رسوم خيم به. دارد
طور  شد و به يحوض برنجي بزرگ محتوي آب پاك بايد در نزديكي مذبح قرباني قرار داده م

  .گرفت منظم به همراه آن، مورد استفاده قرار مي
  :و خداوند به موسي خطاب كرده گفت

اش از برنج و آن را در ميان خيمة اجتماع و  حوضي نيز براي شستن از برنج بساز و پايه«
ه ك و هارون و پسرانش، دست و پاي خود را از آن بشويند هنگامي. مذبح بگذار و آب در آن بريز

ا بميرند و وقتي كه براي خدمت كردن و بادبه خيمه اجتماع داخل شوند به آب بشويند، م
آنگاه، دست و پاي خود را . جهت خداوند به مذبح نزديك آيند هاي آتشين به سوزانيدن قرباني

».بشويند مبادا بميرند و اين براي ايشان يعني براي او و ذريتش، نسالً بعد نسل فريضة ابدي باشد
  )21-17:30 خروج(  

 است كه اگر ما اين تصوير را با عهدجديد تطبيق دهيم، قرباني مذبح، نمايانندة خون مسيح
براي رهايي از گناه، بر صليب ريخته شد؛ آبي كه در حوض است، نمايانندة طهارت روحاني 

 سعادتها براي  هردوي اين. ، دريافت كنيمتوانيم تنها از طريق كالم خدا مداومي است كه ما مي
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ها  طور منظم از هردوي اين ما هم بايد مثل هارون و پسرانش، به. هاي ما الزم هستند ابدي روح
  .»مبادا بميريم«سود بجوييم تا 

  
  تقديس

  
به جريان طهارت از طريق كالم خدا، به اندازه كافي پرداختيم، اكنون بياييد چند قدم پيشتر 

  . ماجراي تقديس را مورد توجه قرار دهيمبرويم و
تقديس به معني مقدس ساختن . [بياندازيمتقديس در ابتدا بايد نظر كوتاهي بر معناي لغت 

در عهدعتيق، قصد از تقديس، تعيين رسمي شخصي يا . و يا از براي خداوند جدا كردن است
هاي رسمي و  داشتن عهد و قربانيواسطة  شيئي است از براي خدا، لهذا به اين معني، عبرانيان به

  . مقدس به قلم مستر هاكس از قاموس كتاب.م .] رفع گناه، قوم خاص و مقدس خداوند بودند
كالم . 2روح خدا . 1: كند  عامل متمايز را براي حصول عمل تقديس، ذكر مي5عهدجديد 

  .ايمان ما. 5 خون مسيح. 4مذبح . 3خدا 
»  شما را برگزيد، براي نجات به تقديس روح و ايمان به راستياز ابتدا خدا«

  )13:2تسالونيكيان  دوم(  
  :ها گويد كه آن پطرس به مسيحيان مي

 و پاشيدن خون برگزيدگان، برحسب علم سابق خداي پدر، به تقديس روح براي اطاعت«
  )2:1س پطراول(. هستند» .مسيح عيسي

» القدس روح] يا با[تقديس شدن از «كنند كه  ابراين، پولس و پطرس، هر دو يادآوري ميبن
  .همان جوهر تجربة مسيحي است

كرد به موضوع  حضور خداي پدر دعا مي خود مسيح، هنگامي كه براي شاگردانش به
  .تقديس شدن از طريق كالم خدا، اشاره كرد

  )17:17 يوحنا(» .و راستي استايشان را به راستي خود تقديس نما، كالم ت«
  . گردد كنيم كه تقديس از طريق كالم خدا، حاصل مي دراينجا مشاهده مي
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اي كه مسيح بيان نموده است، به خوبي تشريح شده  تقديس شدن، توسط مذبح در جمله
  :او به فريسيان گفت. است

    »نمايد؟ يه را تقديس مياي جهال و كوران، كدام افضل است هديه يا مذبح كه هد«
  )19:23 متي(

اي  نمايد ـ هديه شد، تأييد مي در اينجا مسيح، آنچه را كه هميشه در عهدعتيق تعليم داده مي
شد،  شد، از طريق قرار گرفتن بر مذبح خدا، تقديس مي عنوان قرباني به خدا تقديم مي كه به

يابيم كه ذات و طبيعت  كنيم، در مي عهدجديد نظر ميوقتي به . گرديد گشت و جدا مي مقدس مي
 يافته است ولي اصلي كه همچنان به قوت خود باقي است اين است كه رييتغهديه و مذبح، 

  ».نمايد مذبح، قرباني را تقديس مي«
در اينجا نويسنده به .  ذكر شده است29:10 در عبرانيان تقديس از طريق خون مسيح

كه تمام بركات نجات را شناخته است ولي با جرأت و  پردازد ـ كسي ي يك شخص مرتد ميبررس
  :كند چنين شخصي سؤال مي او دربارة.  استدهنده را رد نموده آشكارا، نجات

تر شمرده خواهد شد كه  كس مستحق عقوبت سخت كنيد كه آن پس به چه مقدار گمان مي«
 كه به آن مقدس گردانيده شد، ناپاك شمرد و روح پسر خدا را پايمال كرد و خون عهدي را

  »حرمت كرد؟ نعمت را بي
دهد با خون عهدجديد،  دار حقيقي كه در ايمان، ادامه مي دهد، ايمان اين آيه نشان مي

  .ح است مسيگردد، عهدي كه خودش آن را پذيرفته است ـ اين عهد، همان خونِ تقديس مي
ريق ايمان، توسط خود مسيح مطرح گرديده است، پولس در هنگام موضوع تقديس از ط

ها را از مسيح دريافت كرده، به اين گفتة  نقل اين مطلب كه مأموريت موعظة انجيل در ميان امت
  :نمايد مسيح نيز اشاره مي

سوي نور و از قدرت شيطان به جانب خدا  تا چشمان ايشان را باز كني تا از ظلمت به«
».كه بر من است بيابند وسيلة ايمان آمرزش گناهان و ميراثي در ميان مقدسين بهبرگردند تا 

  )18:26ن رسوال اعمال(  
با خالصه نمودن . گردد بينيم كه تقديس از طريق ايمان به مسيح، حاصل مي در اينجا مي

 وسيله يا عامل بزرگ، 5يق تقديس، طبق عهدجديد، از طر: رسيم كه اين عبارات به اين نتيجه مي
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ايمان در . 5 و خون مسيح. 4مذبح قرباني، . 3حقيقت كالم خدا، . 2القدس،  روح. 1: شود انجام مي
  . مسيح

القدس كار تقديس را در  روح: تواند به اين صورت، واضح و خالصه گردد ، مينديفرآاين 
القدس از  روح. نمايد  برگزيده است، شروع مياش  ابدينقشةقلب و ذهن هر كسي كه خدا در 

كند، مذبح قرباني را آشكار  كه به قلب و ذهن، وارد شده است، صحبت مي طريق حقيقت كالمي
نمايد و او را  شوند به خدا پشت كند، جدا مي باعث ميكه دار را از تمام چيزهايي  سازد، ايمان مي

دار در آنجا  ايمان. آن مذبح در آيدكامل  احاطه و تخصيص كند كه وي تحت  ميچنان هدايت
تقديس و براي خدا جدا مي شود، هر دوي اين اتفاقات از طريق اتصال با مذبح و قدرت و خون 

  .دهند اي كه بر آن مذبح ريخته شد، رخ مي كننده شستشو دهنده و پاك
م، مذبح و خون ـ براي هر چند كه پيشروي عملكرد هر يك از اين چهار عامل ـ روح، كال

داري، دقيقاً به عملكرد عامل پنجم اين جريان، بستگي  محقق ساختن عمل تقديس در هر ايمان
خدا در كار تقديس، اين حكم بزرگ . دار نيز بستگي دارد دارد؛ اين بخش، به ايمان فردي هر ايمان

نمايد ـ  ند، هرگز نقض نميك داري، حكمراني مي را كه بر تمام اعمال فيض آميز او در هر ايمان
  . حكم ايمان

  )13:8 متي( ».برو، بر وفق ايمانت تو را عطا شود«
حاال اجازه بدهيد تا سهمي را كه كالم خدا در اين فرآيند تقديس به عهده داشته است، 

ـ يك ابتدا بايد يادآور شويم كه تقديس داراي دو جنبه است . كمي بيشتر تحت بررسي قرار دهيم
 از گناه و دنيا و از نجنبه منفي آن، متشكل است از جدا شد. جنبه آن منفي و ديگري مثبت است

 با ماهيت مقدس شدنجنبه مثبت قضيه، مشتمل بر سهيم . همه آنچه كه ناپاك و ناخالص است
  .خدا مي باشد

ها، انجام  ها و ساير موضوعات مرتبط با آن هايي كه درباره آن جنبه در بسياري از موعظه
 .د شوديشتر از جنبة مثبت تأكي كالم بين است كه بر جنبة منفيا واعظان يل عموميتمامي شود، 

دهد تا بسي بيش از آنكه در مورد  سوي آن سوق مي در ما مسيحيان كششي هست كه ما را به
، 18:5 براي نمونه، در افسسيان. هاي آن داد سخن بدهيم»نكن«گوييم، از  هاي كالم خدا مي»بكن«

فشاريم تا بر جنبه مثبت   پا مي»مست شراب مشويد«آن يعني  يمنفما معموالً خيلي بيشتر برجنبه 



 تاثيرات پااليندة كالم خدا

 

٦٨ 

 در هر حال، اينگونه برخوردها، طريق صحيح و قانع كننده برخورد با ».از روح پر شويد«آن يعني 
  .كالم خدا نيست

 يمنفاي   بسي بيش از روحيهكه تقدسكنند   مقدس روشن ميكتبو اما درباره تقديس، 
عنوان مثال، در عبرانيان  به. كند تا از گناه و ناپاكي خودداري ورزد است كه انسان را كمك مي

خاطر   ما يعني فرزندان خويش را به،عنوان پدر آسماني ، به ما گفته شده است كه خدا، به10:12
مجدداً در . دهد شريك تقدس او باشيم، گوشمالي مي ما و براي اينكه بتوانيم مصلحت خود

  :خوانيم  مي16-15:1س پطر اول
بلكه مثل آن قدوس كه شما را خوانده است خود شما نيز در هر سيرت مقدس باشيد «

  ».مقدس باشيد زيرا كه من قدوسم«زيرا مكتوب است، 
خدا پيش از آنكه اصالً . ابدي و تغيير ناپذير خداست، بخشي از ماهيت بينيم كه تقدس مي

بار ديگر و اين بار براي هميشه، بساط گناه  كه يك گناه وارد كائنات شودقدوس بود و هنگامي
عنوان قوم خدا، بايد شريك اين قسمت از ماهيت  ما به. برچيده شود، همچنان قدوس خواهد ماند

اي از آن فرايند است اما  ل شسته شدن از گناه، مرحلهجدايي از گناه، درست مث. ابدي او باشيم
دستاورد نهايي مثبتي كه خدا انتظار دارد آن را در ما ببينيد، چيزي است هم . همه آن فرايند نيست

  .وراي آن شستشو و هم وراي آن جدايي
پولس . كند  تقديس ادا ميمثبتكالم خدا، سهم خود را هم در جنبه منفي و هم در جنبه 

  .دهد  آن جنبه منفي را شرح مي2-1:12 رومياندر 
هاي خود را قرباني  كنم كه بدن هاي خدا استدعا مي لهذا اي برادران شما را به رحمت«

شكل اين جهان مشويد بلكه  و هم. زنده مقدس پسنديدة خدا بگذرانيد كه عبادت معقول شماست
يد تا شما دريافت كنيد كه اراده نيكوي پسنديده به تازگي ذهن خود، صورت خود را تبديل ده

  ».كامل خدا چيست
  .، داراي چهار مرحله پياپي استكنديح ميتشرفرآيندي كه پولس در اينجا آن را 

 قبالً ديديم كه آن مذبح.  مذبح خدا برهاي زنده، عنوان قرباني هايمان به عرضه كردن بدن
 .كند  مي، تقديسود عرضه ش آنيهر آنچه را كه بر رو

 .شكل نشدن با دنيا ـ يعني جدا شده بودن از پوچي و گناه آن هم
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هايي  ها و به ارزش با تازه شدن ذهن خود، تبديل شويم ـ يعني ياد بگيريم كه در قالب
 .كامالً تازه بينديشيم

اين مكاشفه اراده خدا فقط به . شخصاً سعي كنيم اراده خدا را براي زندگي خويش بدانيم
 .ه شده، عطا مي شودذهن تاز

 در .ا درك كنديتواند ارادة كامل خدا را بداند ي و تازه نشده هرگز نميانذهن كهنه، جسم
 وقتي كالم خدا را كه .شوديماينجا يعني در تازه كردن ذهن است كه تأثير كالم خدا احساس 

الم خدا، هم ما را با ك. كند كنيم، طريق كلي تفكر ما را دگرگون مي خوانيم، و بر آن تمركز مي مي
كند و هم ما را از همه آنچه كه ناپاك و خدا ناشناسانه است،  شستشوي دروني خويش پاك مي

 كنيم ـ يابيارزها را بر آورد كنيم،  گيريم كه درباره امور فكر كنيم ـ تا آن ما ياد مي. كند جدا مي
  . كند كما اينكه خود خدا هم درباره همه امور، انديشه مي

ز ي نيگريم، اگر الزم شود، جور ديشياندي بيگريم تا جور ديريگياد مين كه يمان حدر ه
. شوديمدگرگون ز ين، زندگي بيروني ما شهيتازه شدن اند با فرآيند دروني هماهنگ .ميكنيعمل م

ما با تازه شدن ذهن خود، . كنيم شكل دنيا نيستيم زيرا ما ديگر همانند دنيا فكر نمي ما ديگر هم
  .ايم ديل شدهتب

، پايان هنفس  چنين امري في. استيك امر منفين حال، هم شكل جهان نشدن، صرفاً يبا ا
شويم؟ پاسخ د يباچيزي  شكل چه شكل شويم، پس هم  اگر قرار نيست كه ما با دنيا همنداردمثبتي 

  .اين سؤال به روشني توسط پولس داده شده است
صورت پسرش   ايشان را نيز پيش معين فرمود تا بهآناني را كه از قبل شناخت] خدا[زيرا «

  )29:8 روميان( ».زاده از برادران بسيار باشد متشكل شوند تا او نخست
شكل دنيا  هم. شكل تصوير مسيح شدن هم: شود پايان مثبت تقديس در اينجا ديده مي

.  سخن نگوييم و عمل نكنيمنشدن كافي نيست ـ يعني كافي نيست كه ما مثل دنيا نينديشيم و
شكل مسيح باشيم ـ ما  ها، ما بايد هم چنين چيزي فقط حركتي نفي كننده است، به جاي همه آن نه

كند بينديشيم و سخن بگوييم و  گويد و عمل مي انديشد و سخن مي گونه كه مسيح مي بايد همان
  .عمل كنيم

  .كند اكافي، از خدمت معاف ميعنوان چيزي كامالً ن پولس نوع نفي كننده تقديس را به
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چون كه با مسيح از اصول دنيوي مرديد چگونه است كه مثل زندگان در دنيا بر شما  «
ها محض استعمال  كه همه اين. (شود كه لمس مكن و مچش بلكه دست مگذار فرايض نهاده مي

  )22-20:2كولسيان ( »بر حسب تقاليد و تعاليم مردم؟) شود فاسد مي
شكل  تقديس هم.  گراي نفي طلب استاتر از آن روحيه سترون شريعتتقديس بسي فر
 خود تيقدوسشكل شدن با تصوير خود مسيح است؛ شريك شدن مثبت با  شدن مثبت است، هم

  .خداست
طرزي زيبا  اين جنبه مثبت از تقديس، و سهمي كه توسط كالم خدا در آن ادا شده است، به

  .پطرس خالصه شده استتوسط 
داري الزم است به ما  چيزهايي را كه براي حيات و دين همه] خدا[چنانكه قوت الهيه او «

عنايت فرموده است به معرفت او كه ما را به جالل و فضيلت خود دعوت نموده كه به وساطت 
 طبيعت الهي گرديد ها شريك بها به ما داده شد تا شما به اين نهايت عظيم و گران ها بي ها وعده آن

  )4-3:1س پطر دوم( ».و از فسادي كه از شهوت در جهان است خالصي يابيد
  .ها توجه كرد آن در اينجا سه نكته اصلي وجود دارد كه بايد به 

ها احتياج  چيزهايي كه براي حيات و خدايي بودن به آن قدرت خدا از پيش ما را به همه
يم كه از خدا رما نيازي ندا. تداركات الزم از قبل ديده شده است.  استداريم، تجهيز كرده

ما فقط نياز داريم كه . بخواهيم تا بيش از آنچه كه از پيش به ما بخشيده است، چيزي به ما بدهد
  .خود را در اختيار نهايت آنچه كه خدا از قبل تدارك ديده است، قرار دهيم

بهاي كالم خود او ديده  اندازه عظيم و گران هاي بي اين تدارك كامل خدا، از طريق وعده
هاي خدا، در درون خويش نقداً حاوي همه چيزهايي هستند كه ما همواره  آن وعده. شده است

 براي ما باقي است اين است كه با نكياآنچه كه . ها نياز داريم براي حيات و خدايي بودن، به آن
 . كنيميعملد بدانيم و ها را مال خو ايمان فعال شخصي، آن وعده

 كردن وعده هاي خدا دو سويه است، يعني هم منفي و هم يو عملنتيجه مال خود دانستن 
گريزيم؛ از  از جنبه منفي، ما از فسادي كه از طريق شهوت، در دنيا وجود دارد، مي. مثبت است

ايم، اين  شرح دادهفرآيند كامل تقديسي كه ما آن را . ميشويمجنبه اثبات، ما سهيم ماهيت الهي 
  . خود خداهم گريز نافيانه از فساد دنيا، و هم تسهيم تثبيتي در ماهيت خود خدا، در تقدس: است
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هاي كالم خدا  ها ـ يعني هم جنبه منفي و هم جنبه مثبت قضيه ـ از طريق وعده همه اين
هاي كالم خدا يعني در  دن وعده كري و عملبا مال خود دانستن. اند در دسترس ما قرار داده شده

  .كنيم مقدسي را تجربه مي كوران كار تقديس قرار گرفتن است كه ما تقديس راستين كتاب
براي مسيحي، همتاي . رسيد ، زماني خواب نردباني را ديد كه از زمين به آسمان مييعقوب

ر زمين استوار است اما سر آن به آسمان پاي آن نردبان د. توان يافت آن نردبان را در كالم خدا مي
همين كه ما با دست و پاي ايمان به . اند هاي آن نردبان ها، پله وعده. رسد ـ مرز وجود خدا ـ مي

سوي باال بيرون  ها خود را از قلمرو زميني به آويزيم، توسط آن هاي كالم خدا مي هاي وعده پله
ها باال  هاي كالم خدا كه ما از آن هر يك از وعده. كنيم كشيم و به قلمرو آسماني نزديكتر مي مي
  .كند دهد و كمي بيشتر در پهنه ماهيت خدا شريكمان مي رويم، ما را برفراز فساد زمين اعتال مي مي

آن ايماني . اما آن ايمان، فقط جنبه نافيانه و منفعالنه ندارد. واسطه ايمان است تقديس، به
هاي كالم   و فعال وعدهمستمر كردن ي و عملي مال خود دانستنكند، در نوع كه واقعاً تقديس مي
ايشان را به راستي خود «همين دليل بود كه عيسي به درگاه پدر دعا كرد كه،  به. خدا موجود است

  )17:17 يوحنا( ».تقديس نما، كالم تو راستي است
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 هشتمفصل 
  كالم خدا اي تأثيرات مكاشفه

  
 فصل آخر به بررسي اين موضوع پرداختيم كه وقتي ما كالم خدا را با ايمان و در اين چهار

اين . گردد ، در وجودمان پديدار مييكار بنديم، هفت تأثير عمل  بپذيريم و تعليمش را بهاطاعت
  : تأثيرات هفتگانه عبارتند از

  ايمان
 تولد تازه

 خوراك روحاني كامل

 هاي فيزيكي  و سالمتي بدنشفا

 تنوير ذهني و استدراكي

 پيروزي بر گناه و شيطان 

 پاكي و طهارت

عنوان كالم  مقدس، به ها كتاب ها، دو راه ديگر را كه توسط آن اكنون بياييد عالوه بر اين
  : نمايد، مورد بررسي قرار دهيم دار، عمل مي خدا در ايمان

  
  آئينة ما

  
اين . سازد اي از مكاشفة روحاني مهيا مي مقدس، براي ما، آئينه اين است كه كتاباولين راه 

لي، لزوم تأثير ايعقوب در دو آية متو.  توصيف شده است25-23:1 عمل كالم خدا در يعقوب
با «ما بايد آن را . 1: دارد، كه عبارت است از دو حالت اساسي درست كالم خدا در ما را اعالن مي

 ما .2 ـ كه به معني برخوردار بودن قلب و ذهن از حالت درست است؛ )21آيه (» فروتني بپذيريم
 ـ بدين معني كه بايد فوراً آن را در زندگي )22آيه ( »كنندگان كالم باشيم نه فقط شنوندگان«بايد 

  .روزمرة خود به اجرا بگذاريم
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م اين كار لغزش بخوريم، مانند اين است كه خود را كند كه اگر در انجا  اخطار مييعقوب
مقدس بناميم، ولي هيچ  ايم؛ ممكن است كه ما خود را مسيحي، شاگرد يا شاگرد كتاب فريب داده

. كند، تجربه ننمائيم ها صحبت مي مقدس راجع به آن هايي را كه كتاب يك از بركات و نعمت
نمايد كه آن را  مقدس، در كساني عمل مي ه كتابطور بيان كنيم ك توانيم اين حقيقت را اين مي

  .بندند عمالً به كار مي
  :دهد طور ادامه مي  در سه آية بعدي اينبعد از اين اعالم خطر، يعقوب

زيرا اگر كسي كالم را بشنود و عمل نكند، شخصي را ماند كه صورت طبيعي خود را در «
طور شخصي بود، لكن   رفت و فوراً فراموش كرد كه چهنگرد زيرا خود را نگريست و آينه مي

 كامل آزادي چشم دوخت و در آن ثابت ماند او چون شنوندة فراموشكار كسي كه بر شريعت
  )25-23:1 يعقوب(» باشد بلكه كنندة عمل، پس در عمل خود مبارك خواهد بود نمي

تنها تفاوت موجود، اين است كه آينة . كند را به يك آينه تشبيه مي، كالم خدا يعقوب
ـ خصوصيات و » صورت طبيعي«دهد كه يعقوب، آن را  معمولي، فقط چيزي را به ما نشان مي

كنيم، صفات ظاهري و  كه به آينة كالم خدا، نظر مي هنگامي. خواند صفات ظاهري و بدني ما ـ مي
آشكار كنندة چيزهايي راجع . طبيعت و وضعيت روحاني دروني ماگردد بلكه  بدني ما آشكار نمي

اي در دنيا و هيچ كاربردي از حكمت انساني قادر به آشكار نمودن  به خودمان است كه هيچ آينه
  .ها نخواهيم بود آن است ـ چيزهايي كه ما از هيچ طريق ديگري قادر به درك آن

كه  به ياد داشته باش، زماني«: است كهشخصي، اين حقيقت را در اين جمله خالصه كرده 
  ».مقدست نيز درحال خواندن توست مقدست هستي، كتاب در حال خواندن كتاب

قدر  توانم به ياد بياورم كه در تجربة شخصي خودم، چه ها هنوز هم مي بعد از گذشت سال
ن يك شكاك و عنوامقدس را به در ابتداي امر، مطالعة كتاب. ملموس اين موضوع را اثبات نمودم

مقدس  اي از تحصيل و تعليم فلسفه، با اين ديدگاه به كتاب ايمان، آغاز نمودم ـ با پيش زمينه بي
هر چند كه وقتي به مطالعة آن . نزديك شدم كه اين نيز صرفاً يكي از هزار مكتب فلسفي دنياست

و عميق در ادامه دادم، متوجه شدم كه حتي برخالف خواست خودم، تغييراتي بسيار عجيب 
 اطمينان به خود و از و حسديدگاه من در زمينة برتري تفكرات روشن . وجودم رخ داده است

  . خود راضي بودن آغاز به تغيير كرد
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انسان، معيار سنجش «من به نظريه يك فيلسوف يوناني باستان، اعتقاد داشتم كه گفته بود، 
ام، قادر خواهم   و امكانات نقادانهفكرانهن كردم كه با تمايالت روش  ميگمانمن » .تمام امور است

اما . آميزي را كه ميل به مطالعة آن دارم، مورد سنجش قرار دهم بود كه هر كتاب يا پديدة حكمت
توانستم كامالً  مقدس، و البته با وجود اينكه نمي زدگي، با مطالعة كتاب اكنون در عين شگفت

خودم و نه از جنس ود من به وسيلة معياري كه نه دركش كنم، به درك اين مطلب نائل آمدم كه خ
مثل بلشصر در زمان . ام وجود انساني ديگري است، مورد سنجش قرار مي گرفتهمهيچ از جنس 

تو در ميزان «زدة من اين كلمات نقش بسته بودند كه  جشنش، گويي كه در مقابل ديدگان حيرت
  ».سنجيده و نقاص شناخته شدي
 خارجي زندگي من تغييري ايجاد شده باشد من از درون ناآرام و بدون اينكه در موقعيت

كردند، ديگر هيچ قدرتي  ها و كارهايي كه تا چندي پيش مرا مجذوب و اغنا مي لذت. آشفته شدم
شدم كه نيازي شديد در  اي آگاه مي ايندهزطرز ف به. بر دگرگون كردن و راضي ساختن من نداشتند

در ابتداي امر آن را . ه، قادر به تعريف و ارضاي آن نيستموج عمق وجودم هست كه به هيچ
داد كه  كردم ولي خدا از طريق آينة كالمش، ذره ذره حقايقي را به من نشان مي وضوح درك نمي به

  .شد شامل نياز و خالء درونيم نيز مي
ت بعد از گذشت چند ماه، اين مكاشفه از نيازم مرا بر اين داشت كه با وجود كوري و غفل

افتم يق ين طري پس از آنكه او را از اام، با شرمندگي و خلوص در جستجوي خدا برآيم روحاني
طوريكه از طريق كالم مكتوبش، نياز مرا آشكار  ، او همان من مكشوف شد كهيز برايقت نين حقيا

 مسيح نيز آن را كامالً اش، خداوند عيسي نموده است، قادر است كه از طريق شخصيت كالم زنده
  .ارضا كند

اش در وجود ما، درست مثل ساير  ولي ثمره. مقدس، آينة روح است بله، كتاب
  .العمل ما در مقابل آن بستگي دارد عملكردهايش، تا حدود زيادي به عكس

كنيم، طبيعتاً قصد داريم كه در  كه خودمان را در آينه نگاه مي در حالت عادي، هنگامي
اگر ببينيم كه موهايمان به . العملي انجام دهيم دهد، عكس ان ميمقابل هر حالتي كه آينه به ما نش

شوئيم؛ اگر  كنيم؛ اگر ببينيم كه صورتمان كثيف است، آن را مي اش مي هم ريخته است، شانه
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براي . كنيم؛ اگر عالئم بيماري خاص را مشاهده كنيم هايمان نامرتب است، مرتبشان مي لباس
  .كنيم مراجعه ميدريافت يك مشورت درست، به دكتر 

اگر آينه، حالتي از ناپاكي . طور رفتار كنيم براي دريافت منافع آينة كالم خدا نيز بايد همين
. گونه معطلي در طلب خون شستشو دهندة مسيح باشيم دهد، بايد بدون هيچ روحاني را نشان مي

تمام «ا كسي كه اگر آينه، نمايانگر يك بيماري روحاني است، بايد با پزشك اعظم ارواح، تنه
  .، مشورت نماييم)3:103 مزمور(» بخشد  ميهاي ترا شفا آمرزد و همه مرض گناهانترا مي

تأخير در مقابل آنچه كه  برخوردي عملي و بي] العملي مداوم و فوري عكس[فقط از طريق 
 و تمام بركات هارت و شفاتوانيم به دريافت بخشش، ط سازد، مي كالم خدا بر ما آشكار مي

  .ديگري كه خدا براي ما مهيا كرده است، نايل آييم
لغزند، استفادة  اين دقيقاً همان چيزي است كه بسياري از افراد در استفادة درست از آن مي

ها از طريق شنيدن يا خواندن كالم  آن. درست از آينة خدا براي كمبود روحاني و ابدي خودشان
گيرند، محكوميتي كه آندسته از مكنونات قلب  و عملكرد روح خدا، تحت محكوميت قرار ميخدا 

بنابراين . شود و امور زندگيشان را كه ناپاك، مضر و براي خدا ناخشنود كننده است، شامل مي
بيند،  كنند، وضعيت روحانيشان را درست همانطوريكه خدا مي كه به آينة كالم خدا نظر مي هنگامي

  .ينندب مي
ها متوجه نياز و  آن. ها، حالتي از اندوه و بر خود لرزيدن است العمل فوري آن عكس

حتي ممكن است كه به كليسا بروند و در مقابل مذبح، دعا كنند و اشك . شوند اضطرار خود مي
 رود و در مسير زندگيشان هيچ تغيير واقعي مؤثري، ها از اين فراتر نمي العمل آن ولي عكس. بريزند

ها دوباره حركت در  آن. روز بعد، اين تأثير و برداشت، كهنه و فراموش شده است. نمايد رخ نمي
  .كنند مسير قبلي را آغاز مي

او حقايق ناخشنود . طور شخصي بود كند كه چه چنين شخصي، خيلي زود فراموش مي
ر و ييچ تغيبدون ه. آورد وضوح و وفادارانه نشانش داد، ديگر به ياد نمي اي را كه آينة خدا به كننده
  .سازد سپارد كه وي را از خدا دورتر و دورتر مي ، خود را به طريقي مييتحول

آن نه . سازد  كالم خدا نه فقط ناخشنودي بلكه خشنودي خدا را نيز آشكار مين حال،يبا ا
 سازد، بلكه آنچه را كه ما تنها وضعيت ما را در حالت سقوط كرده و بدون مسيح آشكار مي
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نه تنها اوضاع در هم و بر هم و پليد عدالت .  نيزميبشوتوانيم از طريق ايمان به مسيح  مي
 كه از يعدالتلكة نجات و رداي درخشان  سازد، بلكه نمايانگر عباي بي شخصيمان را مكشوف مي
انسانيت «تواند فساد و نقص  نه تنها مي. ز استي نتوانيم دريافت كنيم طريق ايمان به مسيح مي

  .در مسيح را نيز» انسانيت تازه«بدون مسيح را آشكار سازد بلكه قداست و كامليت » كهنة
اگر هنگاميكه آينة خدا در ابتداي امر، حقيقت گناه شخصي و ناپاكي ما را مكشوف 

سازد، فوراً به اين مكاشفه پاسخ عملي بدهيم ـ اگر توبه كنيم، اگر به انجيل ايمان آوريم و آن  مي
آلود كهنة خود را نخواهيم   كنيم ـ پس دفعة بعد كه در آينه نگاه كنيم، ديگر طبيعت گناهرا اطاعت

كنيم كه هم اكنون خدا ما را در مسيح مشاهده  اي مشاهده مي در عوض، خودمان را به گونه. ديد
اي به  ، معجزهيابيم در آن هنگام است كه در مي. بخشوده شده، طاهر، عادل، خلقتي تازه: مي كند

  .وقوع پيوسته است
كه آن به ما نشان  چيزي. سازد غش، ديگر، گناهان و قصورات ما را آشكار نمي يك آينة بي

  : دهد مي
اي است، چيزهاي كهنه در گذشت، اينكه   تازهپس اگر كسي در مسيح باشد، خلقت«

واسطة عيسي مسيح با خود مصالحه داده و  چيز از خدا كه ما را به و همه. چيز تازه شده است همه
  )18-17:5ن قرنتيا دوم( ».خدمت مصالحه را به ما سپرده است

به . چيز از خداست بلكه همهچيز تازه شده است  اند و همه نه فقط چيزهاي كهنه درگذشته
تمام طوريكه در آينة خودش مكشوف شده است،  بيان ديگر، خود خدا درست همان

در اين آينه، .  تازه در مسيح را تقبل مي كندهاي خلقت هاي مربوط به صفات و جنبه مسئوليت
  .تمام چيزها از خود خداست. ها و اعمال انساني جايي ندارد اصالً روش

را كه گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وي عدالت خدا ] مسيح[زيرا او «
  )21آيه (» شويم

با وجود گناهكاري ما، مسيح در راه ما گناه شد تا در عوض : به كامليت تبديل توجه كنيد
لكه؛ آن  داغ و بي در عدالت مسيح، عادل شمرده شويم، عدالت خدا چيست؟ عدالتي است بي

ما محتاج آنيم . اين عدالت، در مسيح به ما اسناد شده است. عدالتي كه هرگز گناه را نشناخته است
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اي در  كه خودمان را به گونه  صادقانه و همواره در آينة خدا به اين عدالت چشم بدوزيم تا وقتيكه
  .كند آن مشاهده كنيم كه خدا ما را مشاهده مي

كه مسيح  هاي سليمان، جايي غزل بينيم، در غزل ما همين نوع مكاشفه را در عهدعتيق هم مي
  :ويدگ كند و مي راخطاب مي) عروس(، كليسا )داماد(

  )7:4 غزل( ».باشد، در تو عيبي نيست اي محبوبة من، تمامي تو زيبا مي«
  .غش ما در مسيح غش است، عدالت بي غش، مكشوف كنندة عدالتي بي اي بي در اينجا آينه

  .نمايد پولس به احتياج مسيحيان مبني بر نگاه كردن مداوم به آينة خدا، تأكيد مي
نگريم، از جالل تا جالل به  نقاب، جالل خدا را در آينه مي  چهرة بيليكن همه ما چون با«

  )18:3ن قرنتيا دوم( ».شويم، چنانكه از خداوند كه روح است همان صورت متبدل مي
گويد كه اين  او به ما مي. دهد ، ما را به موضوع كالم خدا، ارجاع ميپولس، مثل يعقوب

سر  دار هستيم، گناهانمان را نشان نمي دهد، گناهاني كه در مسيح، پشت  به ما كه ايمانآينه
ها، اين آينه، مكشوف كنندة تجلياتي  آوري شوند؛ اما در عوض آن اند و هرگز نبايد ياد گذاشته شده

پولس بر اين . الهي است كه خداوند، منتظر است تا از طريق ايمان، با ما به مشاركت بگذارد
دهيم و  نظر كردن در آينه ادامه مي دارد كه اين در حالي است كه ما نيز همچنان به مطلب تأكيد مي

طوريكه روح خدا قادر است بر روي ما كار كند و ما را  به. نماييم تجليات خداوند را مشاهده مي
  .كنيم تبديل كند صورت همان تجلياتي كه مشاهده مي دقيقاً به

بينيم كه  هاي بسيار ديگري كه در متون مقدس، آمده است، مي نهدر اين مورد، مثل نمو
روند، اين عملكرد، مربوط به  روح و كالم خدا همواره در جهتي هماهنگ با يكديگر به پيش مي

كنيم تا روح، بر روي ما كار كند و ما را به شباهت آنچه  زماني است كه به آينة كالم خدا نظر مي
اگر در نگاه كردن به آينه كالم، كاهلي بورزيم، ديگر روح . در آوردنمايد،  كه آينه مكشوف مي

  .قادر نخواهد بود كه طبق اين روش عمل نمايد
  .نمايد ن پولس به همين موضوع اشاره ميقرنتيا در دوم

اي است بار جاوداني جالل را براي ما زياده  ز يرا كه اين زحمت سبك ما كه براي لحظه«
كنيم به چيزهاي ديدني بلكه به چيزهاي ناديدني زيرا  كه ما نظر نمي در حالي. زياده پيدا مي كندو

  )18-17:4( ».كه آنچه ديدني است، زماني است و ناديدني جاوداني
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دهد كه مقاومت وفادارانه و پيروزمندانه در مقابل رنج و  پولس در اينجا تعليم مي
داران، نتياج عظيم و ابدي پر جاللي را به بار آورد؛  عنوان ايمان هتواند در ما ب هاي موقتي مي زحمت

تنها طريق تأثير گذار، . كند هاي مذكور در باب پيشين را نيز در اينجا منعكس مي ولي او كيفيت
  . همين نحوة عملكرد، توسط جالل روحاني در ما است

  ).18آيه (» ي ناديدنيكنيم به چيزهاي ديدني بلكه به چيزها كه ما نظر نمي در حالي«
اگر ما چشمان خود را از امور ابدي برداريم، ديگر زحماتمان به بارآورندة همان تأثيرات 

بنابراين، . توانيم اين امور ابدي را مشاهده كنيم در آينة كالم خداست كه ما مي. نافع نخواهد بود
  .استنظر كردن در آن ادامه دهيم، همين آينه  چيزي كه بايد قاطعانه به

 سال در بيابان 40عنوان مثال، توجه كنيد كه چطور موسي بعد از فرار از مصر، به مدت  به
  .دوام آورد
به ايمان، مصر را ترك كرد و از غضب پادشاه نترسيد زيرا كه چون آن ناديده را بديد، «
  )27:11عبرانيان ( ».داستوار مان

چون آن ناديده را بديد، «: دقت كنيدبه منبع نيروي موسي براي مقاومت در برابر زحمات، 
دهندة قومش بود كه به  همين ديدگاه موسي نسبت به خداي ابدي ناديدني و نجات» .استوار ماند

امروزه، همين ديدگاه . هايشان فائق آيد گرمي بخشيد تا دوام بياورد و بر تمام رنج او ايمان و دل
توانيم اين ديدگاه الهي هميشگي را براي  كجا مي. گرمي را ببخشد تواند به ما همين ايمان و دل مي

انگيز روحاني كه دقيقاً براي همين  نيازها و آزمايشات روزمرة خود بيابيم؟ در همان آينة شگفت
راز فيض تبديل دهنده . آن عبارت است از آينة كالم خودشو ـ . است هدف به ما بخشيده شده

كه از  هنگامي. كنيم اي كه از آينة خدامي ر استفادهو زندگي پيروزمندانه، هر دو در اينجاست ـ د
  .كنيم، روح خدا از طريق تأثيرات آن در زندگيمان كار مي كند آينه به درستي استفاده مي

  
  قاضي ما

  
مقدس بر اين نكته تأكيد شده  در سراسر كتاب. باالخره، كالم خدا، قاضي ما نيز هست

اين مطلب در سراسر . ، تنها به خدا تعلق داردضاوتمنصب ق كه با اختيار مقتدارنة ابدي، است



 

 

 فصل هشتم   79
 

آيا داور تمام جهان، «گويد،   به خداوند ميعنوان مثال، ابراهيم به. كتب عهدعتيق ذكر شده است
يهوه كه داور مطلق است، امروز داوري «يفتاح گفت، . )25:18 پيدايش(» انصاف نخواهد كرد؟

» كند هر آينه خدايي هست كه در جهان داوري مي«: گفتر يسرايندة مزام. )27:11 داوران(» نمايد
  ).22:33اشعيا (» زيرا خداوند داور ما است« گفت، و اشعيا. )11:58 مزمور(

هاي داوري  تري از اشكال و روش رويم، به مكاشفة كامل كه به سراغ عهدجديد مي هنگامي
  :گويد مسيح مي. يابيم خدا دست مي

زيرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوري كند بلكه تا به وسيلة او جهان «
  )17:3 يوحنا( ».نجات يابد

  :خوانيم  مي9:3س پطر دوباره در دوم
پندارند بلكه بر شما  نمايد چنانكه بعضي تأخير مي خير نميخداوند در وعدة خود تأ«
  ».خواهد كه كسي هالك گردد بلكه همه به توبه گرايند نمايد چون نمي تحمل مي

 لطف و سازند كه خدا از اعمالِ ها ـ آشكار مي اين آيات ـ و آيات بسيار ديگري شبيه آن
  .ه داردنمايد ولي از اعمال غضب و داوري اكرا نجات، شادي مي

اين اكراه خدا از اعمال داوري، قالب معنايي خود را طبق مكاشفة عهدجديد، اين چنين 
در وهلة اول، حق داوري با اقتداري . يابد كه در نهايت امر داوري خدا محقق خواهد گشت مي

پدر، كه بدون ظاهربيني، بر حسب اعمال «گويد  پطرس مي. ابدي به خداي پدر اختصاص دارد
  )17:1س پطر اول(» .نمايد وري ميهركس دا

هر . ها، آشكارا به خداي پدر اختصاص داده شده است در اينجا منصب داوري تمام انسان
طور اختيار كرده است كه  سازد كه پدر در حكمت مقتدرانة خود اين چند كه مسيح، مكشوف مي

  .تمام داوري را به پسر واگذار نمايد
    ».كند بلكه تمام داوري را به پسر سپرده است كس داوري نمي بر هيچزيرا كه پدر «

  )21:5 يوحنا(  
  :گويد در جاي ديگر مسيح مي
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زيرا همچنانكه پدر در خود حيات دارد همچنين پسر را نيز عطا كرده است كه در خود «
». كه پسر انسان استو بدو قدرت بخشيده است كه داوري هم بكند زيرا. حيات داشته باشد

  )26-25:5 يوحنا(  
  .بينيم كه منصب قضاوت از سوي پدر به پسر واگذار شده است در اينجا مي

به منصب قضاوت و قاضي احترام گذاشته : اوالً.  دو علت براي اين عملكرد وجود دارد
 كه براي خداي پدر قايلند شود و به اين ترتيب تمام مردم مجبور خواهند شد همان احترامي را مي

اي كه پسر خداست پسر  اينكه مسيح درست به همان اندازه: دوماً. براي خداي پسر نيز قايل باشند
اش در طبيعت انساني شراكت دارد، و بنابراين  انسان نيز هست ـ از اين رو، به اندازة طبيعت الهي

ها و تجربيات  جهت تمام ضعفاش به  اش از امتياز تجربيات شخصي او قادر است در داوري
  . جسم انساني، استفاده كند

ن يبه همقدر فيض و لطف طبيعت الهي وجود دارد كه در پدر،  از آن رو كه در پسر، همان
همين علت او نيز در عوض،  به. مسيح نيز، حاضر نيست عمل داوري را به انجام رساندل يدل

  .، ارجاع نموده استاختيار داوري نهايي را از شخص خود به كالم خدا
ام تا  كنم زيرا كه نيامده و اگر كسي كالم مرا شنيد و ايمان نياورد، من بر او داوري نمي«

هر كه مرا حقير شمارد و كالم مرا قبول نكند . جهان را داوري كنم بلكه تا جهان را نجات بخشم
بر او داوري خواهد همان كالمي كه گفتم در روز بازپسين . كسي هست كه در حق او داوري كند

  )48-47:12 يوحنا( ».كرد
.  نهايي داوري همگاني به كالم خدا سپرده شده استنمايد كه اقتدار اين مطلب آشكار مي
ها بايد جوابگوي آن  تبديل براي قضاوتي است كه روزي تمام انسان اين كالم، معياري كامل و بي

  .باشند
  :گويد  خداوند مي2:66 در اشعيا

  ».اما به اين شخص، كه مسكين و شكسته دل، و از كالم من لزران باشد، نظر خواهم كرد«
توانيم به خوبي درك كنيم كه چرا انسان بايد از كالم خدا   در نور مكاشفة عهدجديد مي

شنويم، خودمان را  يخوانيم و تعليمش را م كه ما صفحات آن را مي زيرا هنگامي. لرزان باشد
اين مكاشفات بر آناني . يابيم  و منتظر صدور حكم ميايستاده در پيشگاه داوري خداي قادر مطلق
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ها عبارتند از اصول و معيارهاي قضاوت  ها را خواهند پذيرفت و تمام آن گردند كه آن آشكار مي
  :چنين توصيف نمود وري خدا را اينمسيح، دا. الهي كه شامل حال تمام افراد بشر است

 اي از تورات اي يا نقطه گويم تا آسمان و زمين زايل نشود، همزه زيرا هر آينه به شما مي«
  )18:5 متي( ».هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع شود

  )35:24 متي(» .آسمان و زمين زايل خواهد شد ليكن سخنان من هرگز زايل نخواهد شد«
مقدس، حجاب رويدادهاي آينده كنار زده شده است تا زمان  هاي پاياني كتاب در باب  

وقوع اين وقايع را آشكار نمايد؛ تحقق سخنان مسيح، زايل شدن آسمان و زمين، و برقرار شدن 
  . خدا براي داوري عظيم نهاييتخت

ا بر آن نشسته كه از روي وي آسمان و زمين و ديدم تختي بزرگ سفيد و كسي ر«
 ايستاده و مردگان را خورد و بزرگ ديدم كه پيش تخت. ها جايي يافت نشد گريخت؛ و براي آن

   ».و هر يكي به حسب اعمالش حكم يافت... و بر مردگان داوري شد ... بودند 
  )13-11:20مكاشفه(  

ا اطمينان داده است كه يك و فقط يك معيار قضاوت مسيح در اين صحنة عظيم نهايي به م
 160:119 اين ماجرا، تحقق مزمور. تبديل خدا كالم ابدي و بي: در آنجا وجود خواهد داشت

  :خواهد بود
  ».جملة كالم تو راستي است، و تمامي داوري عدالت تو تا ابداآلباد است«  
پردة  تبديل خدا در كامليت آشكار و بي  كالم بيهاي عادالنة در اينجا هر يك از داوري  

  . خود، خواهد درخشيد
اگر بتوانيم الاقل اين را ببينيم كه اين مكاشفه همان قضاوتي خواهد بود كه مطابق كالم 

اين مكاشفه، ما را در اينجا قادر . خداست و از جهت فيض و لطف خدا براي ما مهيا شده است
 خودمان را مورد داوري الهي قرار دهيم و به اين ترتيب از آن سازد كه در زندگي كنوني، مي

  :گويد همين علت است كه پولس مي به. بگريزيم] داوري الهي[
  )31:11ن قرنتيا اول( ».شد كرديم، حكم بر ما نمي اما اگر بر خود حكم مي«  

ها و جزئيات  جيدن تمام جنبهوسيلة سن توانيم خودمان را داوري كنيم؟ به طور مي ما چه
وسيلة توبه و ايمان،  اگر اين كار را انجام دهيم، و سپس به. زندگيمان نسبت به قضاوت كالم خدا
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مسيح . خود خدا هرگز بر ما داوري نخواهد نمود. عطاياي الهي بخشش و لطف خدا را بپذيريم
  .دهد در اين زمينه به ما اطمينان مي

يم، هر كه كالم مرا بشنود و به فرستندة من ايمان آورد، حيات گو آمين آمين به شما مي«
  ».آيد بلكه از موت تا به حيات منتقل گشته است جاوداني دارد و در داوري نمي

  )24:5 يوحنا(
  .  نيز به ما داده شده است1:8 اين اطمينان در روميان

  ».عيسي هستند سيحپس هيچ قصاص نيست بر آنانيكه در م«
ما بايد با توبه و .  بايد كالم او را بشنويم؟كار كنيم ما براي فرار از محكوميت الهي بايد چه

ما بايد در ايمان، اين . هاي عادالنة آن را راجع به زندگي خود، بپذيريم خجالت تمام داوري
ما با پذيرش . حمت ديداش را بپذيريم كه مسيح، داوري ما را بر خود گرفت و به جاي ما ز گفته

 كمر راست شويم، از زير بار محكوميت و مرگ شويم، عادل مي اين حقايق كالم خدا، تبرئه مي
  .يابيم كنيم و به بخشش و حيات جاويد، دست مي مي

اگر آن را رد كنيم و نپذيريم، در . تمام اين امكانات از طريق كالم خدا قابل حصول است
 كنيم همان كالم، به ما اطمينان اگر آن را بپذيريم و اطاعت. ايم ي را بر خود خريدهروز آخر، داور

دهد كه بخشش كامل و پري نجات را از عدالتي كه نه از آن خودمان بلكه عدالت خود  مي
  .ايم خداست، كسب كرده
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  توبه و ايمان–بخش دوم 
  

  " ايمان بياوريد پس توبه كنيد و به عيسي مسيح"
  15 : 1 مرقس
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  مقدمه اي بر بخش دوم
  آموزه هاي اساسي 

وقتي ميخواهيم كتاب مقدس را به صورتي دقيق بررسي نماييم، آيا راهي ساده وجود دارد 
  را در ابتدا مطالعه نماييم ؟كه ما بتوانيم آموزه هاي اساسي كالم خدا را تشخيص داده و آنها 

اين سئوال بسيار منطقي است، و مانند بسياري سئواالت ديگر كه در مورد كتابمقدس 
كتابمقدس به طور . مطرح ميشود، ميتوان پاسخ آن را در بين صفحات كالم خدا جستجو نمود

در ابتدا آنها را خاص تاكيد ميكند كه آموزه هاي خاصي در كالم خدا مهمتر از بقيه هستند و بايد 
  . آموزه اساسي و مهم ارائه ميدهد6در حقيقت كتابمقدس فهرستي از . فرا گرفت
ديگر بنياد   و بار  بجوييم  سبقت  كمال سوي ، به  درگذشته  مسيح  ابتداي ، از كالم بنابراين  "

 و   مردگان ها و قيامت دست نهادن  تعميدها و و تعليم ،  خدا ننهيم  به  و ايمان  مرده  از اعمال توبه
  2 و 1 : 6 رساله به عبرانيان " را  جاوداني داوري

نويسنده اشاره ميكند كه اين ) King James(ضميمه ترجمه انگليسي كينگ جيمز در 
 است و تاكيد ميكند كه قبل از بررسي هر تعليم ديگري بايد تعاليم در واقع ابتداي سخنان مسيح

  . فرا گرفت و تمام كتاب مقدس را در سايه اين تعاليم فراگرفتاين تعاليم را
 در واقع بيشتر بر روي اين " بنياد"نوسينده رساله به عبرانيان نيز با به كار بردن كلمه 

بنياد نهان بنيان و ) 1 نشانه را هدف قرار داده 2او در واقع با اين تير . تعاليم تكيه نموده است
او با اين كار سعي كرده ما . در پي اين تعاليم برويم تا به كمال برسيم) 2شالوده اي درست و دقيق 

را در زندگي مسيحي مان ياري دهد، در واقع با اين اندرز به ما يادآوري كرده است كه بدون بنياد 
نهادن شالوده اي درست، رسيدن به هدف بي معنا است و در واقع بدون داشتن تعليم و آموزه اي 

  .به كمال روحاني رويايي بيش نيستصحيح رسيدن 
  .در واقع نويسنده اين بنيان و شالوده را به شش آموزة اساسي تقسيم نموده است
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  ايمان به خدا)2     توبه از اعمال مرده) 1
  دست گذاشتن ) 4      آموزه تعميد) 3
   نهاييداوري) 6      قيامت مردگان) 5

ي مورد اشاره را به همان ترتيبي كه در آيه آمده است، مطالعه نماييم، حيطه اگر ما آموزه ها
اين فهرست با جواب و پاسخ دروني . و گسترة كامل ايمان و تجربه مسيحي را فرا خواهيم گرفت

شروع ميشود، و با يك روند منطقي ما را به ابديت ميبرد، جايي كه همه )  توبه( شخص گناهكار
  ). نهاييقيامت از مردگان و داوري( به خواهند نمود مسيحيان آنرا تجر

با وجود اينكه الزم است، تك تك اين آموزه ها به تنهايي فرا بگيريم، هيچوقت نبايد 
فراموش نماييم كه اين تعاليم با هم و در كنار هم، نقشه اي يگانه و منحصر به فرد از زندگي 

ه عبارت ديگر نبايد آنقدر بر روي يك تعليم در زمان خاص تكيه ب. مسيحي براي ما ترسيم ميكنند
در غير اين صورت ممكن است همان مشكلي كه . كنيم كه مجموع اين تعاليم را از ياد ببريم

  . به آن اشاره ميكند، براي ما نيز پيش بيايد9 آيه 15پولس در اول قرنتيان باب 
  ". تريم  بدبخت  مردم ، از جميع م اميدواري  در مسيح  جهان  در اين  اگر فقط"

 تعليم نخست از اين فهرست ميپردازد، 2تعاليم كه در اين بخش با هم بررسي ميكنيم، به 
 .توبه و ايمان
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 نُهم فصل
  توبه

  
  برگرفته شده از يوناني و عبري

  
در عهدجديد كلمة . مقدس بررسي كنيم را از نظر كتاب» توبه«در ابتدا ما بايد معني 

 يمعناين كلمه در زبان يوناني .  ترجمه شده استmentanoeinاز كلمة يوناني » توبه«يسي انگل
 زبان  در چه و چه در زبان كالسيك يوناني، استداشته زبان ني ا در تاريخيواضح و روشن

بنابراين . »عوض شدن فكر يك شخص «:در هر دو مورد معني آن يكسان بوده است. عهدجديد
  . باشديمك عمل احساسي نيست بلكه يك تصميم جدي در عهدجديد توبه ي

براي . شود  رفع مي،با دانستن اين نكته عقايد اشتباه و احساساتي كه در رابطه با توبه است
هرحال،  به. اي از مردم چنين تداعي شده كه توبه اشك ريختن، ناله كردن و احساسات است عده

.  ندارديا فايده،مقدسي نباشد زد و توبه او كتابها بري اگر شخصي توبه كند و در حين توبه اشك
دانند كه به   مربوط مييني داي از مردم توبه را به يك تشريفات خاص مذهبي و يا يك فرمان عده
  .دنگوي مي» مجازات«آن 

  .شود  استفاده ميگونهولي اينجا همچنين از اين نكته به دو 
 رفت ولي يني ديها  مذهبي و فرمانمو رس وممكن است به دنبال تشريفات مذهبي، آداب

  .مقدسي نداشت به كتابوت
اگر به .  يك تغيير فكر استتوبه،. توبه واقعي استوار، محكم، و يك تصميم آگاهانه است

  و در»بازگشت«خوريم كه از لحاظ ادبي يعني  عهدعتيق برگرديم به كلمه اي مشترك برمي
 در  توبه. داردزي ندر عهدجديد» بهوت«رموني با  يك تناسب ها وترجمه شده است» توبه«عهدعتيق 

در عهدعتيق اين كلمه داللت .  تغيير فكر از درونيعني است،» تصميم دروني«عهدجديد داللت بر 
 بنابراين عهدجديد تأكيد بر توبه .كند بر يك عمل بيروني دارد كه تأثير آن را در درون منعكس مي
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 يك عمل بيروني و منعكس شدن آن در درون انسان از عهدعتيق  وواقعي از درون انسان دارد
  .كند صحبت مي

يك تغيير فكر از درون » توبه«. رسيم به يك نتيجه كلي مين مطالب يابا كنار هم گذاشتن 
 به يك روش و لحركت و بازگشت كام. هد تأثير قرار مي ن ظاهر را نيز تحتآباشد كه نتيجة  مي

 . جديدهدايت

  
  ن پاسخ شخص گناهكار به خدااولي

  
خوانيم كه   ، در اين قسمت ما ميميني بي م32-11:15 يك مثال كامل دربارة توبه را در لوقا

رود و در آنجا  كند و به سرزمين دور مي شود و خانوادة خود را ترك مي  پسر از خانه دور ميآن
  .دهد  ميچيز خود را از دست كند و همه عياشي و ولخرجي مي

لوليد  ها مي شده بود و در ميان خوك آيد، او گرسنه، تنها، و تحقير باالخره او به خود مياما 
  .تا چيزي براي خوردن پيدا كند

 او فوراً .» خانة پدرم بهروم خيزم و مي برمي«: او گفت. در اين موقع او تصميمي گرفت
  :راي ز اين يك توبة واقعي است،»برخاست و به خانة پدر آمد «: كرديتصميم خود را عمل

عمل  يعنيبود  تصميم  آندوم، عمل خارجي و بيروني.  بوداول، يك تصميم آگاهانه
آلود و موت روحاني هر كس كه از خانه روبرگردانده و   در وضعيت گناه.بازگشت به طرف خانه

دارد از خدا دورتر   هر قدم كه برمي او.ودش ر ميو ندارد نه تنها از خانه بلكه از بهشت دتولد تازه
 هر ،ها در جلو او در حركتند رود نور پشت سر او است و سايه كه اين راه را مي همچنان. شود مي
 و باالخره به  و جهنم هر قدم او را به مرگ شوند،يمها بيشتر و بلدتر  رود سايه قدر دورتر مي چه

  .كند نزديك ميتاريكي ابدي 
كند دو عمل اساسي وجود دارد كه بايد انجام  براي هر شخص كه اين مسير را طي مي

،  به راه متضاد و مخالف ر دهدييتغاو بايد توقف كند، فكرش را عوض كند، هدايتش را . بدهد
  .طرف نور برگردد  برگيرد و به هاها و تاريكي  روي خود را از سايه وبرود
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اين اولين حركت يك . گويند مي» توبه«ترين عمل را  ن اولين و اساسيمقدس اي در كتاب
  .طرف خدا بازگشته است باشد كه با خواست خود به گناهكار مي

  
  

  تشخيص توبه از ندامت
  

 ولي وقتي ، استفاده شده استزي نبه شكل ديگري» توبه«البته در بعضي عبارات از كلمة   
 يك عبارت ديگر از زبان  از»توبه«فهميم كه كلمة انگليسي  ميخوانيم  ما اين عبارات را با دقت مي

  .اصلي ترجمه شده است
 به عيسي را ديد كه  وقتي يهودا4-3:27  در متيKing Jamesبراي مثال در ترجمة   

» توبه«نموده بود  محكوم شد از اينكه خيانت كرده و او را به عوض چند پاره سكه تسليم مرگ
  .كرد

 تسليم كننده او ديد كه بر او فتوا دادند پشيمان شده سي پارة در آن هنگام چون يهودا“
» .گناهي را تسليم نمودم گناه كردم كه خون بي«:  رد كرده گفتنقره را به رؤساي كهنه و مشايخ

  »”ما را چه، خود داني؟«: گفتند
 كلمة توبه داللت ،ولي در زبان يوناني. كند  خود را محكوم ميخوانيم كه يهودا يا مجاين  

 باشد  ميmetamelein استفاده شده نجاي ااي كه در زبان يوناني كلمه. بر معني اصلي آن را ندارد
 ،شيماني مشابه توبه يعني پيحالت  ودهد  كار اشتباهي انجام ميي داللت بر اين دارد كه شخصو

  .ردي گيبه خود مندامت يا عذاب و رنج را 
ولي او توبه واقعي را .  تجربه پشيماني و ندامت را داشته استبدون شك آن زمان يهودا  
  . هدايتش را تغيير نداد واو فكرش را عوض نكرد. نداشت

و خودش را خوانيم كه رفت  برخالف يك توبه واقعي عمل كرد و در آية بعدي مياو   
 از آن باز افتاده، به مكان خود تا قسمت اين خدمت و رسالت را بيابد كه يهودا«. آويز كرد حلق

  )25:1اعمال ( ».پيوست
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انجام  يك پشيماني تلخ را تجربه كرد ولي توبة واقعي و يك احساسات اشتباه البته يهودا  
  .ض نكرد او اعمال و فكرش را عونداد،

با وجود . توانست روش خودش را عوض كند او خيلي از راه دور شده بود و نمي  
. دهنده، او آگاهانه خود را در راهي وارد ساخت كه ديگر نتوانست بازگشت كند هشدارهاي نجات

  ! چه درس وحشتناك و سنگيني است،»جايي براي توبه نگذاشته بود «او
تواند راه خودش را ادامه بدهد تا   يك شخص مي،بله، با لجبازي و خود رأي بودن  

 با خواست خودش  وبا ارادة خودش» توبه «رجايي كه د. جايي برسد كه راه بازگشتي نيست به
  .براي هميشه بسته شده است

اي  كه براي كاسه  كسي،دهد عيسو است مرد ديگري كه همين اشتباه اسفبار را انجام مي  
  .زادگي خود را فروخت آش نخست

زيرا كه (كه خواست وارث بركت شود مردود گرديد  دانيد كه بعد از آن نيز وقتي زيرا مي«
  )17:12عبرانيان  (».ها در جستجوي آن بكوشيد  با اشككهبا آن) جاي توبه پيدا ننمود

.  داداي سوپ به برادرش يعقوب  به كاسه رازادگي خود در يك لحظه احمقانه او نخست  
  » .زادگي خود را خوار نمود پس عيسو نخست«: گويد  ميدايشدر پي

زادگي خود و خوار شمردن آن از تمام  ما بايد بياد داشته باشيم او با نفرت از نخست  
  . هاي خدا كه براي او بود مردود شد بركات و وعده

 ولي ،ت آن بودزادگي و بركا  در جستجوي نخست واو بعدها از كرده خود پشيمان شد  
 King Jamesدر ترجمة . (چرا؟ براي اينكه جايي براي توبه نمانده بود. ها را از دست داد او آن
  .)گويد راهي براي عوض كردن فكر پيدا نكرد مي

 اين يك گواهي است كه احساسات شديد دليل ،اي است كه قبالً گفتيم اين همان توبه  
  . باشديمبر توبة واقعي ن

ها، جايي براي توبه  ولي با وجود همة اين. ها ريخت هاي تلخ كرد و اشك عيسو گريه  
پا افتاده تمام زندگي و حيات ابدي خود را از  گيري عجوالنه و پيش  با يك تصميم اوپيدا نكرد،
  .دست داد
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 قدر در زمان كنوني چه. با ورود به اين روش اشتباه او ديگر راهي براي بازگشت نيافت  
هاي خداي  اي لذت جسماني همة بركات و وعده براي لحظه! كنند كار عيسو را مي مردم همين از

 وقتي براي بركات ،اند  وقتي احساس كردند كه اشتباه كرده،بله. دهند قادر را از دست مي
چرا؟ براي اينكه جايي براي توبه ! اند فهمند كه مردود شده هاي الهي گريه كردند نااميدانه مي وعده
  .است جايي براي تغيير فكر نمانده گريد. رندندا

  
  تنها راه ايمان

  
توبه واقعي هميشه بايد قبل از ايمان . عهدجديد در اين نكته يكپارچه و واحد است  

  . باشد وجود داشتهتواند بدون توبة واقعي، ايمان واقعي نمي. واقعي باشد
  .بينيم  تعميددهنده ميوسيلة خدمت يحيي  به،اولين دعوت به توبه را در عهدجديد

اي در بيابان كه راه خداوند را مهيا سازيد و طرق او را راست نماييد  صداي نداكننده«
».نمود  توبه موعظه ميجهت آمرزش گناهان به تعميد  تعميددهنده در بيابان ظاهر شد و بهيحيي

  )4-3:1 مرقس(  
همچنانكه قوم . خواند و اين براي قوم اسرائيل الزم بود  تعميددهنده به توبه مييحيي  
ها  مسيح در بين آنآمدن شد ولي انتظار طوالني براي  وسيلة خدا به توبه فرا خوانده مي اسرائيل به
  .شد ديده نمي
 خدا موعظه كرده  عيسي به جليل آمده به بشارت ملكوتو بعد از گرفتاري يحيي“

»”.وقت تمام شد و ملكوت خدا نزديك است پس توبه كنيد و به انجيل ايمان بياوريد«: گفت مي
  )15-14:1 مرقس(  
 .مسيح بيرون آمد اين نبود كه ايمان بياوريد و توبه كنيد ان عيسيدهاولين فرماني كه از   

    . بعد ايمان آوردن و اول توبهبلكه
 و رستاخيز او، وقتي عيسي مأموريت داد تا رسوالن به هر ملتي انجيل را گبعد از مر  

  .بود» توبه «اوبشارت دهند دوباره اولين كلمه و پيغام 
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طور سزاوار بود كه مسيح  بر همين منوال مكتوب است و بدين«: و به ايشان گفت“ 
وع كرده، موعظه به توبه و آمرزش زحمت كشد و روز سوم از مردگان برخيزد و از اورشليم شر

  » ”.ها به نام آورده شود گناهان در همه امت
 و  بعد از قياممختصراً. است و بعد بخشش گناهان» توبه«در اينجا باز اولين قدم   

وسيلة سخنگوي خود يعني پطرس شروع به انجام اين مأموريت مسيح   رسوالن به،رستاخيز مسيح
ما «:  گناهكاران فراواني آمدند و پرسيدند،القدس آمد ز اينكه در روز پنطيكاست روحبعد ا. كردند
  .نده  بودآنان با يك سؤال مشخص و روشن آمد) 37:2اعمال (» كار بايد بكنيم؟ چه

مسيح به جهت آمرزش  توبه كنيد و هر يك از شما به اسم عيسي«: پطرس بديشان گفت“ 
  )38:2اعمال ( » .القدس را خواهيد يافت ريد و عطاي روح گيگناهان تعميد

  .باشد  و بعد بخشش گناهان مي بعد تعميدودوباره در اينجا اول توبه 
 موعظه كرده  اول انجيلي كهبه ،كرد كه پولس با بزرگان كليساي افسس صحبت مي وقتي

  :كند بود دوباره اشاره مي
براي شما مفيد باشد، دريغ نداشتم بلكه آشكارا و خانه به و چگونه چيزي را از آنچه «

و به يهوديان و يونانيان نيز از توبه به سوي خدا و ايمانِ به . نمودم خانه شما را اخبار و تعليم مي
  )21-20:20ن رسوال اعمال (».دادم مسيح شهادت مي خداوند ما عيسي

  .به، سپس ايماناول تو: بر طبق پيغام پولس  
 ، مسيحيي ها ديدم كه بر طبق اين اساس و پايه آموزه2-1:6 باالخره قبالً در عبرانيان 

  .باشد  و بقية نكات مياول توبه از اعمال مرده، بعد ايمان، تعميد
. تمام عهدجديد توبه جواب الزم و ضروري به پيام انجيل بوده استدر بدون استثنا،   

  .توبه واقعي هميشه بايد مقدم بر ايمان واقعي باشد. گيرد  آن را نميي جاچيز هيچ
اين همان دليلي است كه . اي ايمان تنها يك عمل بيهوده است بدون يك چنين توبه  

ها در جستجوي بنا كردن هستند  آن. امروزه بيشتر مسيحيان تجربيات ناپايدار و نامطمئن دارند
  .كار برده باشند بدون آنكه اولين آموزه را به
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 ايماني كه ،در نتيجه. نددوقت توبه واقعي نكر كنند ولي هيچ  ميها ايمانشان را اعتراف آن  
اند نه براي خودشان نه براي خداوند نه براي دنيا قابل  دست آورده كنند و به ها اعتراف مي آن

  .احترام نيست
كنند و يك قدم به عقب  انگاري مي  را سادهدر بسياري جاها امروزه انجيل و پيام آن  

 است ولي اين پيام عيسي» فقط ايمان داشته باشيد«شود  پيغامي كه امروزه موعظه مي. دارند برمي
  . نيستحيمس

، هر شباني كه »توبه كنيد و ايمان بياوريد«كردند  عيسي و رسوالن اين را موعظه مي  
كند چون خداي حقيقي را  زند و منحرف مي را گول مي او گناهكاران ،ديگو دعوت به توبه را نمي

  .سازد ها نمايان نمي به آن
» .به همه بگوييد در هر جا توبه كنند«: ديفرماند خودش ميوگويد كه خدا پولس به ما مي  

تمام خلق در هر جا  به «اين فرمان مطلق خداوند براي تمامي نژاد بشري است ). 30:17اعمال (
  ».ه كنندكند كه توب حكم مي
 توبه يك مسئله واضح و روشن مانند توبه از اعمال مرده است كه در 1:6در عبرانيان   

 كه ما از كارهاي مرده نكهي ايعني اين توبه و عمل آن ،»سوي خدا توبه به«.  اشاره شد21:20اعمال 
  . كنيمطاعت از او اتاكنيم و منتظر فرمان بعدي هستيم  گرديم و رو به خدا نگاه مي خودمان برمي

روي توبه و  ها و اعمالي است كه پايه و اساس آن به شامل فعاليت» كارهاي مرده«عبارت 
 همان عبارتي را  وباشد يز مي اعترافات مسيحي نوحتي شامل اعمال مذهبي . ايمان بنا نشده است

  .كند گويد تداعي مي  ميكه اشعيا
ند لتّة ملّوث نايم و همه اعمال عادله ما ما  شدهسل شخص نجزيرا كه جميع ما مث«

  )6:64 اشعيا (».باشد مي
نام مذهب و  حتي اعمالي كه به. كند ها نمي آلود و ضعف اي به اعمال گناه در اينجا اشاره
  .شود اگر زير بناي آن توبه و ايمان نباشد نزد خدا مورد قبول نيست احساسات كرده مي

 اگر يني ديها اعمال خيريه، دعاها، حضور در كليسا، هر عمل مذهبي و رعايت فرمان  
  .است» لتّة ملوث«باشد و  پايه و اساس آن توبه و ايمان نباشد اعمال مرده مي
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توبة واقعي با .  ديگر وجود دارد كه بايد مورد تأكيد قرار بگيرديمقدس يك حقيقت كتاب  
 بوده كه وسيلة خداي قادر مطلق وسيلة ارادة انسان بلكه به اين نه به. شود نه با انسان خدا شروع مي

  . خود خوانده استي سونهايت خود ما را به با فيض بي
القدس او، انسان خود را در مقابل توبة واقعي عاجز  جدا از كار خداوند و فيض و روح  

  :گويد  براي احياء چنين مي رخاطر همين در مزمو به. كند و ناتوان احساس مي
اي خداي لشكرها ما را ! اي خدا ما را بازآور و روي خود را روشن كن تا نجات يابيم«

  )7و3:80 مزمور(  ».بازآور و روي خود را روشن كن تا نجات يابيم
» بازگشت ما باشتو باعث «شود  از لحاظ ادبي چنين ترجمه مي» ما را بازگردان«كلمة   

  :ارمياء همچنين از اين كلمه استفاده كرده است
  )21:5 مراثي( ».سوي خود برگردان و بازگشت خواهيم كرد اي يهوه ما را به«

سوي خود جذب نكند انسان با ارادة خود ناتوان و عاجز است  اگر خدا اول انسان را به  
  .يشه از طرف خداوند استاولين حركت هم. كه نجات را تجربه كند

تواند نزد من آيد،  كسي نمي«: كند در عهدجديد خداوند ما عيسي در اين مورد اشاره مي
  )44:6 يوحنا (».مگر آنكه پدري كه مرا فرستاد او را جذب كند

افتد و در اين زمان  العاده بحراني در زندگي هر شخص اتفاق مي هاي فوق زمان  
 براي ما نجات، ايمان و زندگي ابدي را  نكتهپذيرش اين. كشاند طرف توبه مي  را بهواالقدس  روح

طرف   بهما رادارد و هر قدم   را از نجاتي عظيم باز ميما زي ننپذيرفتن و رد آن. آرود به ارمغان مي
  . دهديسوق م شهيهمپايان و دور شدن از خدا براي   تاريكي بي،مرگ

جايي «دهد كه در همين زندگي زميني خود نيز ممكن است  به ما تعليم ميمقدس  كتاب  
و روح خدا ديگر هرگز ما را الزام به توبه و بازگشت نكند و همة اميد از » براي توبه نداشته باشيم

  . بسته شونددست برود و درهاي ابديت
  .اين درس را با اين آيات مقايسه كنيد

      ».گويم اگر توبه نكنيد همگي شما همچنين هالك خواهيد شد شما ميني ما بلكه به «
  )3:13 لوقا(
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ها به تاريكي ابدي  هنوز عيسي مسيح همين پيام را براي ما دارد اين مردان هالك شدند آن
 واقعي روي توبه هاي آنان را نجات نبخشيد زيرا به هاي آنان در معبد نيز روح  حتي قرباني. رفتند

  .بنا نشده بود
 كه عيسي را اعتراف  همان كساني، ممكن است پيش بيايدزي ن ما مذهبيافراد همين براي   

شما همگي «: عيسي خودش گفت. هيچ يك از اين مراسم مذهبي نجات در خود ندارد. كنند مي
 ».هالك خواهيد شد
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  فصل دهم
  طبيعت ايمان

  
ولي در درس حاضر ما با اين مسائل . معناي مختلف دارد» يمانا«مقدس  خارج از كتاب  

اول، ايمان . مقدس دو نكته روشن و واضح و مهم وجود دارد در محدودة كتاب. كاري نداريم
 كالم خدا مربوط  دوم، هميشه ايمان مستقيماً به. روي كالم خدا بنا شده است هميشه مستقيماً به

  .شود مي
  :كنيم  معني ايمان كه در عبرانيان تعريف شده شروع مي ازدهبا چند كلمه نسبتاً سا  
زيرا كه به . پس ايمان اعتقاد بر چيزهاي اميد داشته شده است و برهانِ چيزهاي ناديده«

  )1:11عبرانيان  (».اين، براي قدما شهادت داده شد
باشد  ايمان مياميدي كه ما داريم بر پايه و اساس : شود معني كرد طور هم مي  اين رااين آيه

  .و به چيزهاي ناديده ايمان و اعتقاد دارد
  

  تشخيص آن از اميد
  

اول از همه . دهد هاي مختلف و نكات ديگر ايمان را نشان مي آيه مهمي كه صورت  
  :دو تفاوت بين اميد و ايمان وجود دارد. اي بين ايمان و اميد دارد مقايسه

روي زمان حال بنا شده  ولي ايمان به. كند ه مياول اينكه اميد مستقيماً به سوي آينده نگا
ولي ايمان يك اصل . جام شودناميد آن وضعيت و حالتي است كه توقع و انتظار داريم كه ا. است

كند و هم اكنون در دسترس و  چيز واقعي و روشن را تجلي مي و ذاتي است كامل كه در ما يك
  .اختيار ماست

  دراين است كه اميد در قلمرو فكر است ولي ايماندومين اختالف ميان ايمان و اميد   
  . باشديمقلمرو قلب 
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  .درآو روشني پولس در اين آيه بياد سرباز مسيحي مي اين همان عبارتي است كه به  
ليكن ما كه از روز هستيم، هشيار بوده جوشن ايمان و محبت و خود اميد نجات را «
  )8:5تسالونيكيان  اول(» .بپوشيم

ولي اميد را يك خود . شود  كه ايمان و محبت با يكديگر در قلب پيدا ميتوجه كنيد  
يد يك حالت انتظار مبنابراين ا. باشد كاله مانند تشبيه كرده است كه در ما قسمت سر يا فكر مي

چيز واقعي  است در يك زماني در آينده و ايمان يك حالت قلبي است كه در ما وجود دارد و يك
  .توضيح داده شده است» ات، اصلذ«است كه با كلمه 

كند كه قلب و ايمان با هم رابطه دارند چونكه به   دوباره پولس يادآوري ميدر روميان  
  )10:10روميان . (شود براي عدالت دل ايمان آورده مي

 اين فقط در كنند ولي مقدس مي مسيح و كتاب  به ايمان به عيسياي از مردم اعتراف عده  
  .باشد حيطة فكر مي

اين يك ايمان . گنجد  ميي فكري ها و در آموزه استاين يك انتظار و توقع عقالني  
تواند   به ايمان دارند كارايي چنداني نمي اشخاص كه اعترافني امقدسي نيست و در زندگي كتاب

  .داشته باشد
 به ايمان دارند تغيير زندگي آناني كه اعتراف هميشه براي ،به عبارت ديگر ايمان قلبي  

باور و «كند كلمه  وقتي اين ايمان با قلب رابطه پيدا مي. آورد اي را به ارمغان مي قابل مالحظه
  .شود تبديل به يك عملكرد مي» ايمان

الت سوي عد به دل ايمان آورده براي عدالت نه تنها به: گويد به همين دليل پولس مي  
ايمان . باشد ور يا ايده ميعاي از ش اي كه در ايمان عقالني وجود دارد چكيده نكته. بلكه در عدالت

 كه باعث  استايمان با قلب ايماني است ذاتي و از درون ذات انسان. با قلب چيز جدا از آن است
  .شود تغيير عادات و زندگي مي

شود كه  وسيلة يك ضمير دنبال مي به»  نايمان آورد« بينيم كه كلمه  در كالم عيسي مي  
  :گويد  براي مثال او مي،دهد معني عوض شدن وضعيت را مي

  )1:14 يوحنا(» .به خدا ايمان آوريد به من نيز ايمان آوريد«
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عيسي با عقل و » به« اين كافي نيست كه ،شود م باعث يك تغيير حالت ميپس اين كال  
 كه از يعيسي با قلببه ما بايد . ميريبپذحتي زندگي و تعاليم او را و اشيم منطق خود ايمان داشته ب

 و مانيها  از ضعف فرا تر و.عدالت اودر  از گناهانمان و م  فرا ترآوريمان يا پر شدهايمان باال از 
در  و ن هايما  از محدوديت فرا تر .پيروزي اودر  و نهايما  از شكستفرا تر. قدرت اودر 

  .ايمان قلبي استك ي اين !ن اودونامحدود ب
 خودش تبديل و عوض شدن به همراه ه همراه هميشه بيمقدس اين ايمان قلبي كتاب  

 نه  وباشد   عالي مي،و نتيجه آن هميشه در طي زمان. اين ايماني است به عيسي و عدالت او. دارد
 او از زمان حال استفاد 47:6  براي همين در يوحنا.كه داللت بر آينده نامعلوم داشته باشد چيزي

 نه اينكه خواهد داشت«. كند حيات جاودان دارد هر كس باور مي: گويد او مي. كرده است نه آينده
  .»اكنون آن را دارد  همرايز

 اين چيزي ،دار حيات ابدي را اينك به او داده است مقدسي در قلب ايمان ايمان كتاب  
 لذت  از آنچيزي است كه ما اآلن. تواند داشته باشد  ميه و بعد از مرگ در آيند او آن رانيست كه

  . بريم و در ذات ما است مي
چيز عالي   در آستانه حيات ابدي همه اميد دارند كه روزي در ابديت،بيشتر مردم مذهبي  
  مادهد و  اآلن اين تجربه را ميداران همين مقدسي به ما ايمان ولي ايمان صحيح كتاب. خواهد شد

  .مسيح داريم حيات ابدي را همين حاال در عيسي
ايمان به او يك چيز ذاتي است و وجود دارد و قلب ما است كه به آن اصالت و عمق   

دار هميشه در اميد كامل و اطمينان به آينده زندگي   ايمان،وسيله و با وجود اين ايمان به. بخشد مي
  .كند مي

ولي اميدي كه .  بنا شده است و قيامروي مرگ  كه پايه و اساس آن به استميدياين ا  
هاي خيال  ها و مزاحتم روي افكار و تلقين توان به آن اعتماد كرد به  هميشه نميوكاستي دارد 

  .باشد مي
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  بنا شده تنها بر كالم خدا
.  از نكات مهمي تشكيل شده استرده شده آو1:11 در عبرانيان ماني از اتعريفي كه  

اين نشان . شوند ايمان گواهي است بر چيزهاي ناديده يا اطمينان راسخ به چيزهايي كه ديده نمي
روي چيزهايي كه  پايه و اساس ايمان به. دهد كه ايمان با چيزهاي ناديدني سرو كار دارد مي

تمام آن حقايق كه ديده  و ابدي ي چيزهاروي بينيم بنا نشده بلكه به  و با چشم مي استجسماني
پولس اختالف اين دو عبارت را يعني . كند شوند و كالم خدا صحبت و درستي آن را ثابت مي نمي

  :گويد ايمان و ايمان با احساسات را چنين مي
  )7:5ن قرنتيا دوم (».كنيم نه به ديدار زيرا كه به ايمان رفتار مي«

 و ديگر اعضاي جسم به چشم. تضاد و مخالف ديدن و مشاهده كردن استايمان م  
احساسات ما با جسم ما و . دنياي جسمي تعلق دارد ولي ايمان به حقايق كالم خدا وابسته است

 ابدي ،شوند اما ايمان با حقايق خداوند كه ديده نمي. باشد چيزهاي موقتي و متغير درگير مي
  . سرو كار دارد، پذيرند هستند و تبديل نمي

 ايمان ما كه بر اساس كالم خدا بنا شده با حقايق ناديدني كه ،اگر افكار ما روحاني است  
  .كند فراتر از احساسات ما است عمل مي

بنابراين . كنيم بلكه به كالم خدا روي چيزهاي ديدني و تجربيات بنا نمي ما ايمانمان را به  
در تجربيات روحاني ديدن بعد از . نتيجه ايمان ما بوده استكنيم  بينيم و تجربه مي چيزي را كه مي

  :گويد داوود مي. آيد نه قبل از آن ايمان مي
  )13:27 مزمور (».كردم كه احسان خداوند را در زمين زندگان ببينم اگر باور نمي«

توجه كنيد كه . اول ايمان آورد و بعد ديدبلكه او  ،داوود اول نديد و بعد ايمان بياورد  
  . بود و در دنياي بعدي نبود بلكه اينجا و اآلن در زمين زندگان اين تجربه او بعد از مرگ

ــي   ــن درس را م ــه در     اي ــيم ك ــسي ببين ــا و عي ــين مرت ــين در گفتگــوي ب ــوانيم همچن ت
  . ايلعاذر بودمورد مرگ
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اي آقا اآلن متعفن شده زيرا «: بدو گفتمرتا خواهر ميت » .سنگ را برداريد«: عيسي گفت«
آيا به تو نگفتم اگر ايمان بياوري، جالل خدا را «: عيسي به وي گفت» .كه چهار روز گذشته است

  )40-39:11 يوحنا (»خواهي ديد؟
بيشتر افراد .  اول باور كردن است و بعد ديدن،كند كه ايمان در اينجا عيسي نيز تأكيد مي  

بينيم  تنها چيزهايي را كه مي«: گويند ها چنين مي گويند آن ي مخالف اين عبارت سخن ميجسمان
  .ولي اين اشتباه است» .ميكن باور مي

بينيم آن   وقتي چيزي را نمي اما.كنيم بينيم ديگر تمرين ايمان نمي وقتي ما چيزي را مي  
  . داريم راموقع تمرين ايمان

حقيقتاً گاهي . ن و ديدن دو عبارت متضاد هم هستندگويد ايما طور كه پولس مي همان  
  .بينيم ه خدا را ميفدر تجربيات خودمان آشكارا و واضح تضاد بين احساسات خود و مكاش

 خودمان ممكن است شاهد درد و مريضي باشيم ولي در براي مثال ما در بدن  
) 17:18 متي(» .هاي ما را برداشت ضهاي ما را گرفت و مر او ضعف«: مقدس مي خوانيم كه كتاب

  )24:2س پطر اول(» . يافتيمهاي او ما شفا وسيلة ضرب به«و 
گويد ما  كنيم ـ تمام احساسات ما به ما مي در اينجا به يك حقيقت متضاد برخورد مي  

  . يافته هستيمگويد ما شفا مقدس مي ولي كتاب. مريض هستيم
. اين تضاد بين گواه احساسات ما و كالم خداست كه روبروي ما قرار گرفته است  

  .العمل متناوب مواجه هستيم داران ما با دو عكس عنوان ايمان به
 پس بنابراين بيماري را نيز قبول م،يريبپذاز يك طرف ما ممكن است احساسات خود را   

ه و اسير فكر جسماني خود هستيم، از طرف ديگر شهادت كالم ايم و بدين ترتيب ما ربود كرده
  . يافتيم كه ما شفادي گوي و مخدا را داريم كه قابل اطمينان و محكم است

اگر ما با صميم قلب ايمان فعال را به عمل آوريم احساسات ما نيز به حيطة كالم خدا   
 نه تنها فقط با كالم خدا بلكه احساسات ما نيز اين .  يافتيمتوانيم بگوييم شفا شود و ما مي وارد مي

  .تجربه را شهادت خواهند داد كه ما شفا يافتيم
دانم كه يك چنين ايماني مستلزم آن است كه با  دوباره در اينجا تأكيد اين را الزم مي  

  .قلب باشد نه با فكر
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ايم و مغز و  روي كالم بنا كرده مان بهاي با منطق و فكر ما بايد بدانيم كه اگر فقط ذره  
  . ما نشان نخواهد داد آن وقت اين ايمان كارايي و قدرت خود را در بدنميداده اخالت دمنطق را 

  :گويد  مي8:2 كالم پولس در افسسيان  
 ايمان و اين از شما نيست وسيلة به) ايد  يافتهشفا(ايد  زيرا كه محض فيض نجات يافته«

  )8:2 افسسيان(» .بلكه بخشش خداست
اين مسئله با .  همراه آن است هديه و فيض خداي پر رحمت ما استزي نايمان كه شفا  

اين نوع ايمان را فقط با فكر روحاني .  تكنولوژي و هيج فكر انساني قابل مقايسه نيست، ذهن
  .انگارد ذهني جسماني اين را احمقانه مي. دست آورد توان به مي

 وضعيت و احساسات ديده شده شهادت و گواه ،يك ذهن جسماني و دنيوي يبرا  
 غيرقابل تغيير يپذيرد زيرا كالم مقدس را مي ذهن روحاني گواهي و شهادت كتابك ياما . هستند

كند بايد موافق   بروز مي  فقط در اين حالت است كه اگر احساسات هم.باشد و درست مي
همانگونه . كند  يك فكر روحاني از طريق كالم خدا عمل مي،بنابراين.  مقدس باشدباتشهادت ك

  :گويد كه داوود مي
  )31:119 مزمور (».اي خداوند مرا خجل مساز. به شهادات تو چسبيدم«

  )152:119 مزمور(  ».هاديها را بنيان ن ام كه آن شهادات تو را از زمان پيش دانسته
پولس به )  21-17:4 روميان(بينيم   مييك نمونة ديگر از چنين ايماني را در تجربه ابراهيم

  .گويد كه ايمان ابراهيم نزد خدا قابل قبول بود ما مي
كند و ناموجودات را  ده ميدر حضور آن خدايي كه به او ايمان آورد كه مردگان را زن«

 آن چيزهايي را كه وجود نداشت خوانده « كه خدادهد اين عبارت نشان مي ».خواند وجود مي به
گويد كه بايد باشد ايمان فوراً   مي راطور كه خدا چيزي اين به آن معنا است كه همان» است

توان آن را احساس  ز ميوسيلة احساسات ني شود كه به شود و اين حقيقت مي حساب گذاشته مي به
  .كرد

خواند و از آن لحظه به بعد ابراهيم همان » ها پدر همة امت« را بنابراين، خداوند ابراهيم  
با اينكه تا آن زمان او و سارا فرزندي » ها پدر همة امت«چيزي شد كه خداوند او را خوانده بود 

  .نداشتند
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 يك تجربه فيزيكي نشد تا اين وعدة خدا را قبول كند برعكس او سخن  منتظرابراهيم  
 .داد  او نيز بهراحساب آورد و بعد خداوند با عمل خود تجربة فيزيكي  خداوند را يك حقيقت به

  ).18:4 روميان. (گويد كه ابراهيم  به اميد فعال ايمان آورد در آية بعدي پولس به ما مي
 در يك زمان هر دو هم دهد كه ابراهيم به ما نشان مي» .به اميد ايمان آورد «اين جمله  

  . به زمان حالش به آينده نظر داشت و ايمان اوداشت، اميدرا ايمان و هم اميد 
 خود كه در آن وقت مرده بود، چونك قريب و در ايمان كم قوت نشده، نظر كرد به بدن«
  )19:4 روميان (».ساله بود و به رحم مردة سارهبه صد 

شهادت احساسات او بدون شك به او اين را القاء . ابرهيم شهادت احساسات را رد كرد  
 اين را قبول نكرد زيرا بر ضد كالم و گفتة ابراهيم. دار شوند كرد كه غيرممكن است آن ها بچه مي

  . او از قبول آن سر باز زد.هايش را به اين شهادت بست  گوشاو. خدا بود
االيمان گشته، خدا را تمجيد نمود و  ايماني شك نكرد بلكه قوي و در وعدة خدا از بي«

  )21-20:4 روميان (».يقين دانست كه به وفاي عهد خود نيز قادر است
 تمركز شده بودم شروي ايمانبر روشني به وضوح و    بهدهد كه ابراهيم اين آيه نشان مي  

ها و كالم خدا و قبول كردن و شهادت  روي وعده بنابراين ايمان به.  وعده خداوندمان بهيا
پدر تمام «چند آيه قبل پولس ابراهيم را .  است،باشد احساسات كه بر طبق كالم خدا مي

، زنند كه مانند ابراهيم در ايمان قدم مي مچنان از كساني هزي نخواند و در آيه بعدي مي» داران ايمان
 شامل عملي مانند ابراهيم است كه بايد از او يمقدس دهد كه ايمان كتاب اين نشان مي. دي گويم

  .سرمشق بگيريم
ــراهيم      ــان اب ــشأ ايم ــي ذات و من ــا بررس ــت او     ب ــث موفقي ــه باع ــه ك ــه نكت ــه س  ب
  :مي بري ميپشده بود 
  . شد قبول كرددادهكه   وعده خداوند را از همان زمانبراهيما

 .مطابقت كردخدا كه با كالم   شهادت احساسات را رد كرد تا زمانيابراهيم

 وعدة خدا را محكم گرفت تجربة فيزيك و شهادت احساساتش با  ابراهيمچون
 .كالم خدا يكي شد
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كرد و تجربة  كه او قبول كرد ايمان بود كه بر ضد احساسات عمل مي نابراين اولين چيزيب
  .فيزيكي وقتي واقعيت پيدا كرد كه كالم و وعدة خدا عملي شد
كنند و آن   سرپيچي مي از آنكنند و بسياري اين وضعيت و پذيرش كالم خدا را قبول نمي

 پزشكان در اين مسئله توافق دارند كه شهادت بدني و ولي فيلسوفان. دانند را يك كار احمقانه مي
  . قابل تغيير و غيرقابل اطمينان استيو فيزيك

توانيم يك استاندارد   از كجا ما مي،پس اگر شهادت فيزيك ما قابل باور و پذيرش نيست
  . دانشمندان به اين سؤال نتوانستند پاسخ دهند و نهكس نه فيلسوفان  را پيدا كنيم؟ هيچيحقيق

» حقيقت چيست؟«اند  ها، فيلسوفان همه و همه اين سؤال را پرسيده مسلماً، در طول قرن
  .دبين در كالم عيسي ميرا دار جواب اين سؤال  يك ايمان) 38:18 يوحنا(

  )17:17 يوحنا (».كالم تو راستي است«
اين شامل شنيدن، . كنيم الم خدا پيدا ميحقيقت نهايي و غيرقابل تغيير و استاندارد را در ك

  .روي اين حقايق عمل كردن است ايمان آوردن و به
داشته ن دو ين ايببا توجه به رابطة ايمان و احساسات فيزيكي بايد يك وجه تمايز روشني 

  . از يك طرف و تعليم ذهني و عقالني از طرف ديگريمقدس ايمان كتاب. باشيم
 متمايل هستند به ي علم و مادي،اول، تعاليمي مانند ذهني: بينيم  مي در اينجا رادو نكتة مهم

از طرف ديگر تعليم صحيح . بنابراين اين تعاليم انساني است. نيروهاي انساني، مانند ذهن، و اراده
  .روي خدا متمركز شده است  بهيمقدس كتاب

 تجربيات انسان يعني تمام اين مسائل.  بنا نشده است خداروي كالم دوم، تعاليم انساني به
  . با كالم خدا مغايرت دارد و بعضي اوقات برضد كالم است اوو احساسات
ها را از  خطي كه اين. ما نياز داريم كه بين ايمان و جسارت يا حماقت فرق بگذاريمپس 
  . باشدي مكند مانند مرز بين موفقيت و شكست هم جدا مي

  حتي اگر دارد،انسانيات يبر اراده و نيد  تأك وباشد  اصل تكبر و خودپسندي مي،جسارت
گر كامالً وابسته به خدا است و يايمان از طرف د. نظر برسد بيان روح كاماليظاهرا به صورت

  .دست خدا استدر  هميشه زي نو ابتكار عمل. اعمال او براي جالل خدا است
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ت نه از اعمال تا چنين ايمان از شما نيست اين هدية خداس«: گرديم ما به كالم پولس برمي
  :بينيم  دهنده نيز مي تعميداين عبارت را در كالم يحيي) 9-8:2 افسسيان(» .كسي بر آن فخر نكند

  )27:3 يوحنا (».توان يافت، مگر آنكه از آسمان بدو داده شود كس چيزي نمي هيچ«
  .  باشدي ميرفته شده و جسارت گريخته شدهايمان پذن، يبنابر ا

  
  بيان و اعتراف

  
به دل ايمان آورده «. رسيم  مي10:10 مقدس در روميان ما اكنون به يك حقيقت ديگر كتاب

  ».شود براي عدالت مي
پولس در » .جهت نجات  بهشود  ميو به زبان اعتراف«: كند و در آيه بعد پولس اضافه مي

اين رابطه بين قلب و زبان يك پايه و . آورد اي بين ايمان قلبي و اعتراف به زبان را مي اينجا رابطه
  :عيسي خودش گفت. مقدس است اصل در كتاب

  )34:12 متي (».گويد زبان از زيادتي دل سخن مي«
 وقتي قلب پر است از دهان بيرون :گوييم ان امروزي چنين ميب به ز راما اين عبارت

مان را باز نشود ما زبا اين به آن معنا است كه وقتي قلب ما از ايمان به عيسي پر مي. ريزد مي
كند و زبانش  نشيني مي كند و عقب كنيم، ايماني كه سكوت مي  ميكنيم و به ايمان به او اعتراف مي

آورد و آن بركاتي را كه بايد  اقص است كه نتيجه و ميوه نميكند يك ايمان ن به اعتراف باز نمي
  . نخواهد داشت،داشته باشد

  :اي بين اين دو در اينجا آورده است پولس رابطه
ايمان آوردم پس سخن «حسب آنچه مكتوب است  اما چون همان روح ايمان را داريم به«

  )13:4ن قرنتيا ومد (».گوييم ما نيز چون ايمان داريم از اينرو سخن مي» گفتم
كنيم و   ما باور مي،عنوان يك منطق گفته شده توجه كنيد كه در اينجا به» از اينرو«به كلمة 

  .كند پولس در اينجا درباره روح ايمان صحبت مي. گوييم مي سخن
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 كند ولي ايماني كه روحاني است با قلب و با زبانش  سكوت مي)يفكر(يك ايمان ذهني 
  . به ايمان داردگويد و با زبان اعتراف  سخن مي

 مانند كلمة يوناني confessionكلمة انگليسي .  يكي استمعموالً اين حقيقت با اعتراف
homologiaترجمه شده است است، كه همان اعتراف به يك چيز .  

همان چيزي را كه خدا در كالمش گفته من داران اين معنا را دارد كه  بنابراين براي ايمان
ما در قلبمان به .  استيبنابراين اعتراف يك عمل طبيعي قلب. كنم  مينيز با زبانم تأييد و اعتراف

  .ايمان استك ي اين ،آوريم كالمي كه خدا گفته ايمان مي
ايمان و اعتراف دو . كنيم  مياعتراف چيزي را كه با قلب ايمان آورديم با زبان سپس آن

  .چيز جدا نشدني در كالم خدا هستند
 عيسي را چنين 1:3 و ايمان و عملكرد آن و اهميت آن در عبرانيان در رابطه با اعتراف

اين به آن معنا است كه عيسي در آسمان حمايت كننده و نمايندة ما » رئيس كهنه اعتراف ما«ناميده 
  .آيد او مدافع ما است در اعتراف نيكو و حقايق خداوند كه از دهان ما بيرون مي .است

 به او باز بمانيم براي او فرصتي براي دفاع از ما در آسمان ولي اگر در جايي از اعتراف
  .بنديم روي زمين ما دهان نماينده خود را در آسمان نيز مي با بستن دهانمان به. گذاريم نمي

روي زمين   ما به بستگي به اعتراف، مايبراوسعت و گسترش كار كهانت عيسي در آسمان 
  : ني، بنابرادهد مقدس تعليم مي طور كه كتاب پس ايمان و اعتراف واقعي را داشته باشيم همان. دارد

  .مقدسي با قلب است نه با فكر و ذهن ايمان كتاب
 . آيندهعملي است در زمان حال نه در

 .دورآ وجود مي يك تغيير اساسي در رفتار و تجربيات ما به

پايه و اساس اين ايمان كالم خداست و احساسات ما وقتي درست و موجه 
 . مطابقت داشته باشد خدااست كه با كالم

 . داشته باشد را به همراه نيكواين ايمان بايد اعتراف
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  يازدهمفصل 
  نظير ايمان بي

  
 كه يسهم نويسنده سپسايم   مورد توجه قرار داده1:11عبرانيان مان را در يف ايتعرما قبالً 

  .كند يف مي كند را توصي ميك شدن انسان به خدا بازيمان در نزديا
محال است زيرا هر كه تقرب به خدا ) خدا(ليكن بدون ايمان تحصيل رضامندي او  "

      " .دهد  او هست و جويندگان خود را جزا ميجويد، الزم است كه ايمان آورد بر اينكه
  )6:11عبرانيان (

هر كه «و » .بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است«به اين دو عبارت توجه كنيد 
شويم كه ايمان شرط الزم و  از اين عبارات متوجه مي» . ايمان آوردد، الزم استي به خدا جوتقرب

  .صيل رضامندي او استضروري براي نزديك شدن به خدا و تح
). 23:14 روميان(» .هر چه از ايمان نيست گناه است«بعد منفي اين حقيقت آن است كه 

دهد اگر بر پايه ايمان  اين به آن معنا است كه هر كاري را كه يك شخص در هر زماني انجام مي
، مانند حضور در كليسا، دعا، هاي مذهبي اين حتي شامل فعاليت. نباشد، نزد خداوند گناه است

ها از ايمان خالص به خداوند  اگر اين اعمال و فعاليت. شود خواندن سرود، اعمال خيريه نيز مي
مگر اينكه چنين  .عنوان رضايت خداوند را جلب نخواهد كرد سرچشمه نگرفته باشد، به هيچ

ها ايمان حقيقي باشد، در غير  د و يا اينكه انگيزه آنناعمالي از توبة واقعي سرچشمه گرفته باش
  .چيز ديگري نيستند، كه كامالً غير قابل قبول خداوند است» اعمال مرده«صورت جز  اين

  
  زندگي بر پايه عدالت

  
 4:2 ، دربارة رابطة عدالت و ايمان را بتوان در حبقوق ترين جلمه شايد بهترين و عالي

  .يافت
  ». خواهد نمودمرد عادل به ايمان خود زيست«
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اين شامل عهد عتيق به . دو واژة عادل و درستكار ترجمة يك واژه از متن اصلي هستند
اي وجود دارد  در هر دو زبان تنها يك واژة ريشه. باشد زبان عبري و عهد جديد به زبان يوناني مي

تواند  م ميعنوان اس صورت عادل و يا درستكار ترجمه شود و به تواند به عنوان صفت، مي كه به
چ ي آن هي اصليعنادر مصورت عدالت و يا درستكاري ترجمه شود، و در هر دو حالت   به

  . ندارديتفاوت
و هم » كند عادل به ايمان زيست مي«توانيم هم بگوئيم   مي4:2 بنابراين در ترجمه حبقوق

  .»كند درستكار به ايمان زيست مي«
 11:3  در غالطيان17:1 در روميان: توان پيدا كرد عهد جديد مياين آيه را سه بار در       
عادل به ايمان « در هر سه مورد در ترجمه كينگ جيمز چنين ترجمه شده است، ،38:10و عبرانيان

د، فكر كردن در مورد جملة ديگري كه اينچنين كوتاه و ساده بيان شده باش» .زيست خواهد نمود
  .و در تاريخ بشريت نيز تأثير عظيمي گذاشته باشد، دشوار است

بخشي تشكيل   در ترجمه جديد كينگ جيمز تمام جمله فقط از شش يا هفت كلمة تك
با اين حال، همين جمله، كليساي رسولي را در اعالم پيام خوش انجيل، اختيار و . شده است

 مسير تاريخ دنيا را ،وسيلة يك اقليت طرد شده كوچك  ساده بهاعالم اين پيام.  بخشيداقتدار
ترين و بزرگترين  در طي سه قرن، اين پيام سزار بزرگ، رئيس قدرتمندترين، گسترده. عوض كرد

  . امپراطوري كه تاكنون جهان به خود ديده است را به زانو در آورد
 ذهن مارتين لوتر را لرزاند، القدس، قلب و وسيلة روح  قرن بعد، همين جمله به12حدود 

جا كرد، و با اصالحات پروتستان  و اهرمي را به دست او داد كه با آن قدرت پاپ در روم را جابه
  .بار ديگر مسير تاريخ را ابتدا در اروپا و سپس در سرتاسر جهان تغيير داد يك

عمل درآيد،  امروزه نيز ترديدي نيست كه همين جملة ساده وقتي درك شود و با ايمان به
ها، يا در مسير  انسان) فرد ـ فرد(تواند در زندگي تك تك  در خود چنين قدرتي دارد كه مي

  .پا كند ها، انقالبي به ها و امپراطوري ملت
خيلي كوتاه و ساده است، ليكن گستردة » كند عادل به ايمان زيست مي« اگر چه اين جملة 

تقريباً همة شرايط قابل درك و يا اعمال هر » كند  ميزيست«كلمة .  باشديممعناي آن بسيار وسيع 
ها و يا جوانب قابل درك از شخصيت  اين واژه همة زمينه. شود  را شامل مييزنده اموجود 
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ترين حدود ممكن   ـ روحاني، ذهني، فيزيكي و مادي ـ اين واژه گستردهردي گيدر بر مانساني را 
 فكر كردن، صحبت ،كشيدن ـ از قبيل نفسود دارد خها و كارهاي انساني را در  براي فعاليت

  .كردن، خوردن، خوابيدن، كار كردن و غيره
عنوان عادل پذيرفته شود، تمام اين  دهد، هركس كه توسط خدا به مقدس تعليم مي كتاب

  .ها در درون آن شخص از طريق يك اصل بزرگ يعني ايمان بايد برانگيخته و كنترل شود فعاليت
  :گويد س اين مسئله را به خوردن نيز ارتباط داده است، او ميدر حقيقت پول

خورد هر چه از ايمان  شود زيرا به ايمان نمي لكن آنكه شك دارد اگر بخورد ملزم مي«
  ).23:14 روميان( ».نيست گناه است

 عمل اي كه تنها مورد قبول خدا است، حتي چنين دهد كه در زندگي عادالنه اين نشان مي
  .هم بايد از ايمان باشد» خوردن«ايي نظير  ساده

چيزي  چه» خوردن به ايمان «: اي بررسي كنيم اين جمله چه معنايي دارد بياييد براي لحظه  
  .چيز داللت دارد خواهد بگويد، بر چه را مي

پذيريم، خدا تنها كسي است كه مهيا كننده خوراكي است  اول به اين داللت دارد كه ما مي
  ما يك مثال از آن اصلي است كه در يعقوببنابراين تأمين مواد غذايي بدن. خوريم ه ما ميك

  . به آن اشاره شده است16:1-17
هر بخشندگي نيكو و هر بخشش كامل از باال است و ! اي برادران عزيز من گمراه مشويد«
  ».بديل و سايه گردش نيستشود از پدر نورها كه نزد او هيچ ت نازل مي

  .بينيم  مي19:4 اي است كه در فيليپيان و همچنين اين جمله كامل كنندة وعده
عيسي رفع  اما خداي من همة احتياجات شما را بر حسب دولت خود در جالل در مسيح«

  ».خواهد نمود
كند،  ات ما را تأمين ميپذيريم كه خدا تنها كسي است كه غذا و احتياج دوم، چون ما مي

به اين وسيله ما از امري . اي از او تشكر كنيم  بخوريم بايد براي لحظه غذا راطبيعتاً قبل از اينكه
  .ايم  كرده آمده اطاعت17:3كه در كولسيان 

وسيلة او  خداوند بكنيد و خداي پدر را به نام عيسي و آنچه كنيد در قول و فعل همه را به«
  ».كر كنيدش



 ايمان بي نظير
 

 

١٠٨ 

خوريم مطئن هستيم تا از آن  به اين وسيله ما همچنين از بركت خداوند بر غذايي كه مي
  :وسيلة پولس توضيح داده شده است اين مسئله به. بيشترين مقدار تغذيه مفيد را بگيريم

چيز را رد نبايد كرد اگر به شكرگزاري پذيرند  زيرا كه هر مخلوق خدا نيكو است و هيچ«
  )5و4:4س تيموتائو اول( ».شوند  از كالم خدا و دعا تقديس ميزيرا كه

  .شود خوريم پاك و با بركت مي وسيلة ايمان و دعاي ما خوراك و غذايي كه مي بنابراين، به
 نيرو و انرژي كه از ،پذيريم، سالمتي سوم، با ايمان خوردن به اين منظور است كه ما مي

  .آوريم به خداوند تعلق دارد و بايد براي خدمت و جالل او صرف شود دست مي غذا به
خوراك براي شكم است و شكم براي خوراك ليكن خدا اين و آن را فاني خواهد «

».ساخت اما جسم براي زنا نيست بلكه براي خداوند است و خداوند براي جسم
  )13:6ن قرنتيا اول(  

شود، مسئوليت  واسطة ايمان و مقدس زيستن به خداوند تقديم مي هاي ما به چون بدن
گونه حقي هستيم تا توقع  مراقبت و نگهداري از آن نيز متعلق به خداوندست و ما داراي همه

  :استجابت دعاي پولس را داشته باشيم
ماماً  شما تاما خود خداي سالمتي شما را بالكل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن«

  )23:5تسالونيكيان  اول( ».مسيح در وقت آمدن خداوند ما عيسي. عيبت محفوظ باشد بي
همة اين چيزها و خيلي چيزهاي ديگر مطالب و كاربردهاي همان اصل است يعني،   

عنوان تنها يك بخش سادة زندگي ما، يعني به  ، كه البته در اينجا به»كند عادل به ايمان زيست مي«
» خوردن از ايمان«بنابراين وقتي بيشتر در مورد منظور اين عبارت . ده شده استداخوردن، ربط 

كنند مسيحي   آناني كه ادعا مي،رسيم كه بيشتر مردم گيري مي توجه كنيم به ناچار به اين نتيجه
اشان، هيچ  سازي و خوردن غذاي روزمره ها در تدارك و آماده آن. خورند هستند با ايمان نمي

  .كنند ورد خدا نميفكري در م
ها، تومورها،  ، زخم  از قبيل سوءهاضمهييها بدون شك اين يك علت اصلي براي بيماري  
سابقة   دنياي غرب از فرواني بي امروزه.باشد هاي ديگر مي ها، سكتة قلبي و خيلي بيماري سرطان

 ياستفاده نادرست ، در دنياي غربانسانهاشماري از  ولي تعداد بي. غذا و پول برخوردار شده است
ايمان و  نسبت به خدا بيآنها چون . رسانند  خود آسيب ميكنند و به بدن از اين فراواني مي
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سليمان زندگي يك شخص جسماني و . اند تفاوت هستند و او را از زندگي خود بدور انداخته بي
  :كشد طور به تصوير مي ندهد، اي  نمييي جا اش به خدا هيچ شهوتران را كه در زندگي روزمره

».شود خورد و با بيماري و خشم بسيار محزون مي و تمامي ايام خود را در تاريكي مي«
  )17:5 جامعه(  
با . كند اين عبارت امروزه نيز درست مثل همان زمان كه سليمان آن را نوشت صدق مي  

  .غم، بيماري، خشم: ز عبارتند ازو سه پيامد آن ني. ايمان نخوردن يعني در تاريكي خوردن
يك عمل ساده ديگر نيز كه براي همة ما ضروري و آشنا است، و اصل ايمان هم   

 در مزمور. است» عمل خوابيدن«تواند تأثير عميق و چشمگيري بر روي آن داشته باشد،  مي
  :گويد ، سرايندة مزامير مي2:127

خوابيد و نان مشقت را  خيزيد و شب دير مي رميفايده است كه شما صبح زود ب بي«
  ».بخشد خوريد همچنان محبوبان خويش را خواب مي مي

ها نفر از لذت خوردن  دنبال ثروت و لذت هستيم، ميليون به علت اينكه امروزه هميشه به  
نده كن  و هضم بخش آور و آرام ها قرص خواب تواند ميليون كسي مي چه. مانند و خوابيدن محروم مي

تأثير هستند بشمارد؟ ولي براي  شود و اغلب بي وسيلة مردم مصرف مي را كه در دنياي غرب به
ها بر پايه و اساس محكمي است، خواب نعمتي است كه  كساني كه فرزند خدا هستند و ايمان آن

آنان را دوست ) خدا(چون او . آيد و تأميني از رحمت روزانة او است از طرف محبت خداوند مي
  ».بخشد محبوبان خويش را خواب مي«ارد، د

توان دارو خريد ولي سالمتي خير؛ يك تختخواب ولي نه  با پول مي«: گفتي مشخصي
 زي ن لطمه و آسيببلكه به ما شود  دور كردن خدا از زندگيمان نه تنها خيلي گران تمام مي» خواب

  .كند  ما را از سالمتي دور ميرساند و بدن مي
 كه از زحمات و خطرات زيادي گذشته بود، با اين حال  بودوود، سرايندة مزامير، كسيدا

به شهادت خود داوود گوش . در ميان اين زحمات ايمان او به خدا به او خوابي شيرين داده بود
  :كنيد كه دعا چه كاري در زندگي او كرده است

و اما من . نمايد ود اجابت ميخوانم و مرا از كوه مقدس خ به آواز خود نزد خداوند مي«
  )5تا4:3 مزمور( ».دهد خسبيده به خواب رفتم و بيدار شدم زيرا خداوند مرا تقويت مي
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روم زيرا كه تو فقط اي خداوند مرا در اطمينان ساكن  خسبم و به خواب مي به سالمتي مي«
  )8:4 مزمور(» سازي مي

و آرامش خواب هر روز و هر شب مهيا و آماده است براي آناني كه اين اطمينان و آسايش 
عادل  «:كند  همين جمله كوتاه همه اين بركات را تداعي مي.اند وارد محبت و عشق خداوند شده

  ».كند به ايمان زيست مي
شما دربارة مسائل  «،شود توانم تصور كنم كه خواننده اآلن با اين سؤال مواجه مي من مي

رد ا ايمان در اين مو كه البته خواب، خوردن و چيزهاي شبيه اين صحبت كرديد مانندگيسادة زند
. تر از خوردن و خوابيدن است تر و پيچيده كارايي دارد ولي مشكالت زندگي امروزه خيلي بغرنج

  »كند؟ المللي امروز پيشنهاد مي ايمان چه راه حلي براي مشكالت بزرگتر جامعة ما و جامعة بين
ما بايد . شويم، مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي البته ما با مسائل پيچيده مواجه ميبله، 

هيچ انساني با حكمت انسان : ولي اجازه بدهيد حقيقت را يك قدم جلوتر ببينيم. اين را قبول كنيم
 اگر ما. ها پيدا كند و عقل خود قادر نبوده است كه تمام مشكالت را بفهمد و يك راه حل براي آن

  .اي خواهيم داشت انداز نااميد كننده فقط به حكمت و عقل انساني تكيه كنيم، واقعاً چشم
كند تا به  ايمان واقعي انسان را وادار مي. ولي ايمان هميشه با فروتني متحد بوده است

ر قلمرو ايمان واقعي آن چيزي است كه بتواند چيزهايي را كه د.  كندهاي خود اعتراف محدوديت
  .انسان است و چيزهايي را كه در قلمرو خداست، تشخيص بدهد

تو كارهاي «: يك نفر رابطه بين سهم انسان و سهم خدا را در زندگي ايماني چنين گفته
كند و تو كارهاي  خدا كارهاي عظيم مي. ساده و آسان را انجام بده و خدا كارهاي مشكل را

  ».سازد ها را ممكن مي  خداوند غيرممكن و بدهتو آنچه را كه ممكن است انجام. كوچك
اين نقشة ساده خدا است براي زندگي كردن، حتي براي » كند عادل به ايمان زيست مي«

 و ايمان از خداوند با اطاعتو ، انجام دهداجازه بدهيد انسان سهم خودش را . زندگي امروز
سان در زندگي روزمره و خانوادگي و روابط اجتماعي سهم خود را  ان اگر. و بركت بيابدهدايت

يابد و   در آنجا است كه از خستگي، فرسودگي و كشمكش بدني و روحي آسايش مي،انجام بدهد
در اين جهان عظيم و مدرن كه كارها از فهم وكنترل انسان بيرون شده است، خداوند به ايمان 
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زده  طوريكه ما از تأثير آن شگفت  كند به ا راهبري ميها ر دهد و امور ملت انسان جواب مي
  .شويم مي

كه روند تاريخ جهان را دوبار عوض كرده » كند عادل به ايمان زيست مي«اين اصل ساده 
 .امروزه نيز قدرت دارد تا انقالبي در زندگي و سرنوشت هر نوع ملت مدرن ايجاد كند. است

.  تدارك و تأمين احتياجات انسان، همين اصل استهنوز هم جواب خدا براي مشكالت انسان و
  ».عادل به ايمان زيست خواهد كرد«

 ،تواند مشكالت را حل كند هاي انسان تنها يك استعداد مي در بين همه استعدادها و قابليت
اين استعداد خيلي بيشتر از مدارج علمي و پيشرفت مالي و موفقيت اجتماعي كارايي دارد و آن 

  .ا استايمان به خد
ايمان انسان به خدا را درك كنيم، بايد دو عبارت را ) يا نهفته(براي اينكه امكانات بالقوه 

  .كرد بيان نمود، بررسي كنيم مسيح زماني كه خدمت زميني خود را ارائه مي كه عيسي
» .چيز ممكن است نزد انسان اين محال است ليكن نزد خدا همه: عيسي متوجه شده گفت«

  )26:19 متي(  
     »“ .چيز ممكن است تواني ايمان آري، مؤمن را همه اگر مي«: عيسي به او گفت”

  )23:9 مرقس(  
چيز امكان دارد  همه«و » چيز ممكن است با خداوند همه«اين دو آيه را نزد هم بگذاريد 

  ».براي كسي كه ايمان بياورد
. شوند خدا مال ما مي يبرا چيزهاي ممكن  ان همهوسيلة ايم اين به آن معنا است كه به

حد آنچه كه ايمان . گيرد ايمان تنها راهي است كه قدرت خداوند در دسترس انسان قرار مي
  .تواند انجام دهد  است كه خود خدا مييزيتواند حاصل كند، حد آن چ مي

  
  هاي خداوند تصاحب همة وعده

ربة قلب انساني كه تحول اساسي در رفتار و اخالق عنوان تج تا كنون ما دربارة ايمان به  
هاي زندگي انسان را  سازد كه از طريق آن تمام عرصه كند و اصلي را فراهم مي او ايجاد مي
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هرحال اين خيلي مهم است كه اضافه كنيم، كه ايمان يك چيز  به. كند، صحبت كرديم راهبري مي
د ولي ايمان يك ند باشنتوان ها مي اين. نيستداري  خيالي و ذهني يا خصوصي در قلب هر ايمان

  .چيز خيلي باالتر از اين چيزها است
توان به  ها چيست؟ مي اين واقعيت. ايمان براساس حقايق واقعي و قاطع بنا شده است  

  .اين سؤال خيلي گسترده پاسخ داد و يا اينكه به يك جواب كوتاه كفايت كرد
مقدس قرار  پايه مطلق كتاببر  ايمان مييد بگوي بااگر بخواهيم گسترده جواب بدهيم  

 طور كه گفتيم همان. مقدس موضوع بالقوه ايمان است هر آيه و هر وعده در كتاب. گرفته است
ايمان براساس كالم بنا شده و هر چيزي كه خدا گفته است . ايمان از شنيدن كالم خدا است

مقدس داللت بر ايمان   آيه در كتاببراي يك مسيحي هر وعده و هر.  باشديماساس آن ايمان 
  :دي گوي م پولس،دارد و از چهارچوب ايمان خارج نيست

هاي خدا است همه در او بلي و از اين جهت در او امين است تا خدا  كه وعده زيرا چنان«
  )20:1ن قرنتيا دوم( ».از ما تمجيد يابد

  :گويد  مي32:8 در كنار اين روميان
او كه پسر خود را دريغ نداشت بلكه او را در راه جميع ما تسليم نمود چگونه با وي «

  »چيز را به ما نخواهد بخشيد؟ همه
ها  هاي او، همه اين  وعده و كه خدا در اختيار خود دارد اعم از بركات او راهمه چيزهايي

  . و رستاخيزش در دسترس استوسيلة مرگ مسيح كه براي ما كفاره شد به بوسيلة عيسي
  مقدس و پخش آن خواهند تفسير كتاب اي مي امروزه يك رغبت شديد وجود دارد كه عده

ها و بركات خدا براي مسيحيان  رسد تنها بخشي از وعده ريزي كنند كه به نظر مي را طوري برنامه
  .در نظر گرفته شده است

ها كه مربوط به گذشته و عهد موسي و  چه آنهاي خدا،  از اين رو بسياري از وعده
شوند مطرود و  مي» هزارة نيكو«هائي كه مربوط به آينده از قبيل  كليساي رسوالن هستند و چه آن

 كه ما آن را به شرح ذيل تفسير 20:1ن قرنتيا هرحال اين با ادعاي پولس در دوم به. مانند متروك مي
  . و تطبيق نداردخواني كنيم هم مي
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نه (عيسي داريم  كه در مسيح) ها ها نه بعضي از وعده همه آن(هاي خداوند  براي همه وعده
. گوييم بلكه با قاطعيت بله و آمين نه تنها آمين مي) اينكه خواهيم داشت بلكه همين اآلن داريم

، جنسيت خاص، براي نه براي افراد خاص. (وسيله ما كه به او ايمان داريم براي جالل خداوند به
  .)پذيرند هايي كه هم اكنون اين كلمات را مي آن

در . شود داران واقعي را شامل مي همة ايمان» ما«دهد كه  اين متن به وضوح نشان مي
  .فتديهاي خدا بيرون ب دار از حيطه وعده  مسيحي ايمانكي وجود ندارد كه يلي دل  هيچ،زندگي

عيسي رفع  ا بر حسب دولت خود در جالل در مسيحاما خداي من همة احتياجات شما ر«
  )19:4 فيليپيان( ».خواهد نمود

اي مطابق با آن  وجود بيايد در كالم خدا وعده هر احتياجي كه در زندگي يك مسيحي به
  .شود هاي خدا عملي مي  به وعدهاحتياج نيز وجود دارد كه در ايمان به مسيح و اعتراف

  : سه قدم را بايد بردارد اوهر زمان در زندگي يك مسيحي احتياج يا مشكلي پيش آيد،
هائي كه براي تأمين نياز او  سوي وعده و يا وعده القدس بخواهد تا او را به او بايد از روح

  . كندآيند، هدايت كار مي به
 . كنداند، در زندگي خود اطاعت ها مترتب شده او بايد از شرايطي كه براي آن وعده

 .او بايد با ديد مثبت به نتيجه كار نگاه كند و منتظر كار خداوند باشد

» بر جهان غالب شده است«اين عملكرد ايمان است و يك چنين ايماني است كه 
  .هاي كالم خدا است هكار گرفتن وعد  در شناخت و به، راز اين پيروزي )4:5ا يوحن اول(

  :پطرس همين آيه را با قدرت خيلي بيشتر گفته است
چنانكه قوت الهيه او همه چيزهايي را كه براي حيات و دينداري الزم است به ما عنايت «

ها  وساطت آن فرموده است به معرفت او كه ما را به جالل و فضيلت خود دعوت نموده، كه به
ها شريك طبيعت الهي گرديد و  بها به ما داده شد تا شما به اين ننهايت عظيم و گرا هاي بي وعده

  )4تا3:1س پطر دوم( ».از فسادي كه از شهوت در جهان است خالصي يابيد
  .شويم اينجا توافق بين پيام پطرس و پولس را متوجه مي
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 هر چيز كه ،ه استگويد كه هم اكنون خداوند تمام احتياجات ما را برآورده كرد پطرس مي
هاي خداوند در   به وعدهوسيلة اعتراف در زندگي روحاني و جسماني نياز داريم و اين نيازها به

  .آيند مسيح بدست مي عيسي
در . ، خداوند قوم خود را به سرزمين موعود آوردوسيلة رهبري يوشع در عهدعتيق به

ها يا  شباهت آن. برد ها مي مسيح خداوند قوم خود را به سرزمين وعده سيلة عيسيو عهدجديد به
هاي متفاوت از يك اسم هستند، بيشتر نمايان  دانستن اين حقيقت كه يوشع و عيسي، صورت

  .شود مي
  .دهد ، اصل ايمان فعال، شخصي و شايسته را نشان ميدر عهدعتيق خداوند به يوشع

  )3:1 يوشع( »ام كه كف پاي شما گذارده شود به شما دادههر جايي «
اي را  هر وعده«: در واقع خداوند چنين گفت. در عهدجديد اين اصل همچنان مانده است

  ».ام كه شخصاً قبول كني به شما داده
م هاي خداوند، ه بيشتر و اكثر وعده. جا يك هشدار بدهيم هرحال، الزم است كه در اين به

شرايطي وجود دارد كه اول بايد اين شرايط را . باشند در عهدجديد و هم در عهدعتيق، شرطي مي
  .اي را درخواست كنيم عملي كنيم قبل از آنكه وعده

».را انجام خواهد داد طريق خود را به خداوند بسپار و بر وي توكل كن كه آن« :براي مثال
  )5:37مزمور(  

دار  يعني خداوند براي آن ايمان» .آن را انجام خواهد دادو «وعده در اين آيه اين است 
بر وي توكل «و » طريق خود را به خدا بسپار«بينيم  دو شرط در اينجا مي. سازد راهي را مهيا مي

داللت بر ادامه اين طرز » توكل«داللت بر يك عمل قطعي و مشخص دارد و كلمة » سپردن«. »كن
  .فكر

  :توانند چنين باشند اين وعده است ميبنابراين، شرايطي كه ضميمة 
  .با يك عمل قاطع خودت را به خداوند بسپار

 . خداوند بمانيد و ادامه بدهيددرسپس با همين توكل 

كه آن را «ها را طلب كنيد  توانيد وعده متعاقب آن كه اين دو قدم را برداشتيد، آنگاه مي وقتي
 .عيت خاص آن شخص دارد با وضت، به هر نحو كه مطابق».انجام خواهد داد
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حتماً بايد ) ايمان(اين . اين نوع ايمان شايسته و فعال كليد پيروزي زندگي مسيحي است
  :و بايد پيروي متوالي سه قدم باشد. هاي خداوند باشد اساس و پاية آن وعده

  .وعدة مناسب را پيدا كنيد
 .همة شرايط ضميمه شده را به انجام برسانيد

 .دتحقق وعده را بپذيري

  . هاي خداوند است به شرط تأمين اين شرايط، حوزة ايمان مسيحي به گستردگي وعده
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  فصل دوازدهم
  ايمان به نجات

  
طوريكه مربوط  تا به حال ما به بررسي ايمان در بعد وسيع و درك كلي از آن پرداختيم، به

ال، در يك قسمت از هرح به. مقدس هاي خدا در كتاب شد به تمام احكام خدا و وعده مي
مقدس يك پيام بسيار مهم وجود دارد كه سرنوشت و حيات ابدي هر انسان را مشخص  تابك

  . سازد  را آشكار مي باشد كه راه نجات از گناه و عواقب آن مي» انجيل«اين قسمت . كند مي
كنند كه انجيل مبهم است و مطالب احساسي دارد كه غيرممكن  بعضي اوقات مردم فكر مي

كنند  حتي در مورد موعظه انجيل نيز به احساسات عاطفي تكيه مي. است با منطق آن را توضيح داد
  .و تأكيد دارند كه كل نجات متشكل از تجربيات عاطفي است

  . اين طرز نگرش اشتباه و گمراه كننده است
 مقدس بيان شده، شامل حقايق قطعي و روشن پيام واقعي انجيل، همانگونه كه در كتاب  

  .است و نجات عبارت است از شناخت، ايمان و باور داشتن و رفتار كردن براساس اين حقايق
  

  چهار حقايق اساسي انجيل
  
اند؟ براي جواب دادن به  وجود آورده اين حقايق كدامند كه انجيل را تشكيل داده و به  

 و 25-24:4 نوسيلة پولس نوشته شده مراجعه كنيم؛ روميا اين سؤال بايد به دو متن كه به
  .4-1:15ن قرنتيا اول

 چهار نكته در اين .كند  را بررسي ميهاي اصلي ايمان ابراهيم  پولس ويژگي4  در روميان
 و مثال تواند به عنوان نمونه خورد كه در زندگي مسيحيان نيز اين نكات مي بررسي به چشم مي

سازد كه طبق كتب عهدعتيق ابراهيم با اعمالش عادل  خاطرنشان مي) پولس(او . پيروي شود
  .شمرده نشد و نزد خداوند عادل نبود بلكه ايمان او بود كه براي او عدالت محسوب شد

  :گويد  پولس اين مثال را براي مسيحيان مي25-23سپس در آيات 
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 فقط نوشته شده بلكه براي ما نيز كه به ما ولكن براي وي محسوب شد نه براي او«
محسوب خواهد شد چون ايمان آوريم به او كه خداوند ما عيسي را از مردگان برخيزانيد كه 

  ».سبب عادل شدن ما برخيزانيده شد سبب گناهان ما تسليم گرديد و به به
وشن گويد شامل سه حقيقت واضح و ر انجيلي كه در اينجا پولس دربارة آن سخن مي

  :است
  . شدخاطر گناهان ما تسليم مرگ عيسي به

 .خداوند عيسي را از مردگان برخيزانيد

م در مقابل خدا ه، در آنصورت ما )ند( و رستاخيز مسيح به خاطر ما بوداگر ما باور كنيم كه مرگ
 .عادل شمرده خواهيم شد

كند كه  وعظه ميمكند كه چه انجيلي را   پولس به مردم قرنتس يادآوري مي4-1:15ن قرنتيا در اول
  .شمارد اند و سپس حقايق بنيادين پيام انجيل را بر مي واسطة آن نجات پيدا كرده به 

نمايم كه آن را هم  اآلن اي برادران شما را از انجيلي كه به شما بشارت دادم اعالم مي«
يابيد به شرطي كه آن كالمي را كه  وسيلة آن نيز نجات مي باشيد و به پذيرفتيد و در آن هم قايم مي

به شما بشارت دادم محكم نگاه داريد و اال عبث ايمان آورديد زيرا كه اول به شما سپردم آنچه 
نيز يافتم كه مسيح برحسب كتب در راه گناهان ما مرد و اينكه مدفون شد و در روز سوم بر 

  ».حسب كتب برخاست
شويم كه سه نكته  مقدس و انجيل روبرو مي ره ما در اينجا با يك واقعيت كتابدوبا
  :در آن است

  .عيسي براي گناهان ما مرد
 .او دفن شد

 .او روز سوم از مردگان برخاست

ترين شهادت حقيقت اين  ترين و عظيم كند كه با ابهت پولس در اينجا دوباره تأكيد مي
 مسيح را ديده باشند بلكه شهادت كتب عهدعتيق  و مرگنيست كه مردم با چشمان خود قيام

شهادت شاهدان . اند باشد كه صدها سال پيش از وقوعشان توسط انبياء مختلف پيشگويي شده مي
  .باشد آن وقايع نيز كه بعداً نوشته شده است تنها براي تأييد كتب عهدعتيق مي
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 ـ 4-1:15ن قرنتيا  و اول25-24:4 ر هم بگذاريم ـ در رومياناگر ما اين دو آموزه را كنا
  .شوند حقايق اصلي پيام انجيل مشخص مي

باشد نه در زندگي و تعليمات زميني او بلكه در  مسيح مي اين حقايق دقيقاً در خود عيسي
  . او و قياممرگ

  .خوريم  چهار نكتة اساسي برمياينجا به
  . كردمسيح را به خاطر گناهان ما تسليم مرگ خداي پدر، عيسي

 .مسيح دفن شد

 .خداوند او را روز سوم برخيزانيد

پذير  وسيلة پذيرفتن اين حقايق امكان عادل شمردگي انسان از طرف خدا فقط به
  .است

 
  عمل سادة شايستگي

  
ر كنم كه بين پذيرش عقالني كه تنها قبول كردن عقالني حقايق انجيل بگذاريد دوباره تكرا

هايي حياتي  باشد تفاوت است و پذيرش قلبي كه هميشه نتيجة آن پاسخ مثبت به حقايق انجيل مي
گويد كه تجربه نجات نتيجه يك تجربة شخصي و  تمام عهدجديد اين را به ما مي. وجود دارد

  .پاسخ مثبت به پيام انجيل است
در عهدجديد از كلمات گوناگوني براي توصيف پاسخ شخصي افراد به پيام انجيل استفاده 

ها داللت بر اين دارند كه هر كس  همة آن: همة كلمات تنها يك هدف مشخص دارند. شده است
  .تواند پيام نجات را بداند و به پيغام انجيل جواب مثبت بدهد مي

 كند او ا قلبش ايمان بياورد و با زبانش اعترافگويد كه هر كس ب براي مثال، پولس مي
هركس نام خداوند را بخواند «كند  طور تأكيد مي همان). 9-8:10 روميان. (نجات خواهد يافت
  ).13:1روميان (» نجات خواهد يافت

 يعني خداوند .خوريم كه مستلزم خواندن نام خداوند است در اينجا به تجربة نجات برمي
  .مسيح را براي نجات بخوانيم در نام عيسي
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اين كلمة ساده داللت . »آمدن«:  مسيح از يك كلمة ساده استفاده كرده است28:11 در متي
  .باشد بر دعوت انجيل مي

  : او گفت
» .بياييد نزد من اي تمام زحمتكشان و گرانباران و من شما را آرامي خواهم بخشيد«

  )28:11متي(
  :كند مسيح به اين دعوت بزرگوارانه و مورد اطمينان اضافه مي عيسي

  )27:6 يوحنا(  ».هر كه به جانب من آيد او را بيرون نخواهم نمود«
شود و وعده در قلب آنان كه قبول كردند و  وسيلة وعده تأييد مي بنابراين اين دعوت به  

  .كند ايجاد ميپذيرفتند يك ايمان ضروري و واجب 
كه در كنار   زماني، را بگويديخواست به زن سامري حقايق مسيح هنگامي كه مي عيسي  

 بود از عمل ساده نوشيدن براي بيان انجيل استفاده كرد كه در آن شرايط بهترين عمل چاه يعقوب
  :گويد او مي. بخش انجيل بود  بيان پيام نجاتيابر

ها  شود كه آن دهم در وجودشان به چشمة جاويدان تبديل مي شان مي ياما آبي كه من برا«
  ».سازد را تا ابد سيراب مي

، اول وعده  در اين مورد. عمل نوشيدن آب تطبيق داده شده است ا در اينجا عمل نجات ب  
  .شود وسيلة دعوت تأييد مي سپس در عهدجديد آن وعده به» او ديگر تشنه نخواهد شد«: داده شده
  :گويد سي ميعي
  )37:7 يوحنا( ».هر كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد«

بگذاريد تشنگان بيايند و از . »بيا«شنود بگويد  هركس مي. »بيا«: گويند روح و عروس مي
  )17:22مكاشفه . (قيمت بگيرند آب حيات بي

پذيرفتن، «به نجات استفاده شده كلمة اي كه براي تشريح پاسخ   كلمه13-11:1 در يوحنا  
  .باشد مي» دريافت كردن

  :نويسد  دربارة عيسي ميدر اين سه آيه يوحنا
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كه او را قبول كردند  به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذيرفتند و اما به آن كساني«
ن آورد كه نه از خون و نه از قدرت داد تا فرزندان خدا گردند يعني به هر كه به اسم او ايما

  )13-11:1 يوحنا( ».خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلكه از خدا تولّد يافتند
نتيجه يك چنين . طور شخصي است مسيح به در اينجا انديشة كليدي پذيرفتن عيسي  

 .»شوند از خدا متولد مي«شوند و يا   اينكه آنان فرزندان خدا مي، شرح داده استپذيرشي را يوحنا
گويد كه هيچكس بدون  او مي. كند  اشاره مي دقيقاً به تولد تازه3:3عيسي خودش نيز در يوحنا 

  :شود تجربه شخصي نجات و تولد تازه وارد ملكوت نمي
» .تواند ديد  ملكوت خدا را نميگويم اگر كسي از سر نو مولود نشود آمين، آمين به تو مي«

  )3:3 يوحنا(
مسيح با يك وعده مشخص و واضح تأييد  يك بار ديگر در اينجا، پذيرش شخصي عيسي

  .شود مي
كوبم اگر كسي آواز مرا بشنود و در را باز كند به نزد او درخواهم  اينك بر در ايستاده مي«

  )20:3مكاشفه ( »آمد و با وي شام خواهم خورد و او نيز با من
خواهند با تمامي دل  اند و مي اينجا عيسي مستقيماً با اشخاصي كه پيام انجيل را شنيده  

  .كند مسيح بگشايند صحبت مي پاسخ دهند و قلب خود را برروي عيسي
به هركسي كه به اين دعوت پاسخ دهد عيسي مسيح وعده اي قدرتمند و عالي داده   

  ».من به نزد او در خواهم آمد«. است
شويم كه هر جا انجيل و كالم نجات عرضه شده است، ايمان الزم است تا   متوجه ميما  

ممكن است پاسخ اين دعوت به اشكال مختلف باشد ولي . پاسخي ساده به اين پيام داده شود
در مواردي كه بررسي كرديم، اين جواب با اين كلمات توصيف شده . نتيجه و جواب يكي است

  .نوشيدن و پذيرفتندعوت كردن، آمدن، : است
طور كه خاطر نشان كرديم، هر يك از اين كلمات به يك عمل ساده و آشنا كه  همان  

ولي يك موضوع مهم و حياتي . كند هركس قادر است آن را درك كند و به آن عمل كند، اشاره مي
پيام هر كس خودش بايد به : طور مشترك وجود دارد و آن اين است كه  در اين نكات بهزي نديگر

  . دهدپاسخ انجيل غامي پتواند به جاي فرد ديگري به كس نمي انجيل جواب دهد و هيچ
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هر . گردد يابد و يا هالك مي  است كه يا نجات ميشواسطة جواب خود هر كس تنها به  
هر كس خودش بايد از . »بيايد«و هر شخص خودش بايد » بشنود«كس بايد خودش آن دعوت را 

هر . طور است جوابي كه بايد به انجيل داد اين. »بپذيرد«ص بايد خودش هر شخ. »بنوشد«آن آب 
هر كس . تواند بجاي شخص ديگر جوابگو باشد كس بايد خودش جوابگو باشد هيچ شخصي نمي

  .يابد يابد يا نجات نمي وسيلة پاسخ خودش نجات مي به
ا پيام نجات و دار معمولي ـ است كه ب  اين وظيفة هر شخص مسيحي ـ چه شبان يا ايمان

  .دهد، آشنا باشد ي شخصي به آن پيام نشان مييهاي مختلف كه عهدجديد براي جوابگو راه
شود كه اين  وسيلة خادمين وقتي مفيد واقع مي مسيح به كار و عملكرد ملكوت عيسي  

  .هايش بگنجاند حقايق روشن و واضح را هر شباني و هر خادمي موعظه كند و در موعظه
صورت روشن و واضح نمايانده  يك نسل و يك فرهنگ اين عوامل بهكه در  وقتي  

  .دهد شود و ارزش واقعي خود را از دست مي برانگيز مي شود ملكوت خدا و نجات سؤال نمي
عنوان يك تجربه شخصي در خدمتم  آورم و به آن به خاطر مي من هميشه يك واقعه را به  
نام ) ه(حادثه براي خانمي كه ما اينجا به نام مستعار اين . كنم كه در لندن بودم اشاره مي هنگامي

  .بريم اتفاق افتاد مي
خاطر همين به خانة  داد و به اي بود كه به دو دختر ما درس پيانو مي چند هفته) ه(خانم   

ستيم كه زن محترم و باوقاري است و ندا ما راجع به او زياد اطالعات نداشتيم فقط مي. آمد ما مي
او به ما گفت كه در قسمت خواهران در كليسا . رود يساي پروتستان نزديك منزل ما ميمرتباً به كل

  .دهد خدمت مهمي انجام مي
خاطر بيماري مبهمي به بيمارستان بردند و فكر  را به) ه(روزي به ما خبر دادند كه خانم 

راي گرفتن اجازه كه ب وقتي. من وظيفة خودم دانستم كه به مالقات او بروم. كنند زنده بماند نمي
تواند مالقات  آن خانم آنقدر حالش بد است كه نمي«: كردم او گفت ورود با پرستار صحبت مي

 نه بيشتر اجازه  ووقتي به او گفتم كه من يك شبان هستم او گفت فقط پنج دقيقه» .كننده بپذيرد
جا كه مطمئن شدم شد، تا آن) ه(يك دقيقه از آن پنج دقيقه صرف معرفي خودم به خانم . دهم مي

  .آورد مرا به جا مي
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 و در چنين يهستو گفتم كه اكنون در آستانة ورود به حيات ابدي  ابدون معطلي به  
 او ؟موقعيتي آيا تو اطمينان داري گناهانت بخشيده شده و آماده براي مالقات خداوند هستي

  .»خير«: گفت
رنشان كردم كه عيسي براي  به او خاط ومن خيلي ساده حقايق انجيل را به او گفتم  

 با ايمان آوردن به اين نكات نجات ما. گناهان ما مرد او دفن شد و روز سوم از مردگان برخاست
 به ،شود  به او گفتم كه خداوند منتظر يك پاسخ شخصي است كه به اين دعوت داده ،كنيم يمپيدا 

 او ،استم مرا در دعا پيروي كنداز او خو.... كنم او گفتم جوابت چيست؟ و او گفت بله باور مي
هاي خداوند   كوتاه كردم و او با من تكرار كرد و بعد برايش از وعدهي من يك دعا وموافق بود

  .»بله«: صحبت كردم و به او گفتم آيا اطمينان بر قلبت وارد شد كه نجات داري و او گفت
  ويقه هم وقت داشتمدر اين موقع نيم دق. تشكر كردم) ه(از خداوند براي نجات خانم   

  .  را يادآوري كردمليانجهاي  به او اطمينان از نجات را گفتم و وعده
وارد شد كه قبالً در زندگي خود ) ه(در اين هنگام يك آرامش حقيقي به قلب خانم   

طرف بهبودي رفت و از بيمارستان  با اين آرامش و اطمينان او روز بروز به. تجربه نكرده بود
  .مرخص شد

وقتي كالس تمام شد از . د از چند هفته او به خانة ما آمد تا درس پيانو را ادامه دهدبع  
  .و او جواب مثبت داد» توانم يك سؤال خصوصي از شما بكنم؟ مي«او پرسيدم 
هاي  رويد و به فعاليت ها است كه به كليسا مي شما وفادارانه سال) ه(خانم «: من گفتم  

 و رويارويي با رو شديد و در شرف مرگ  وقتي با بيماري روبهولي. پردازيد مهم كليسايي مي
ها در كليساي شما شبان   اشكالي دارد اگر بپرسم يكشنبه،خداوند بوديد آمادة اين واقعه نبوديد

  »كند؟ هايي مي شما چه موعظه
اگر ولي «: من گفتم» .كند او معموالً از زندگي مسيحي و فروتني صحبت مي«: او گفت  
. اي ندارد و شما در اين مسائل رشد نخواهيد كرد  نداشته باشيد موعظة اين مسائل فايدهتولد تازه

  ».اين مستلزم آن است كه شما توبه كرده و تولد تازه داشته باشيد
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»  صحبت كنمم من قصد دارم راجع به آن با شبان. درست است،بله«: او گفت  
او ظاهراً مصمم بود كه با شبان صحبت كند و دليلي نداشت . عجت خودداري كنمتوانستم از ت نمي
  .رف كنمص او را من منكه

: آيا با شبان صحبت كرديد؟ او گفت. را ديدم از او پرسيدم) ه(وقتي هفتة بعد خانم   
  »چيزي موعظه كرد؟ در هفتة قبل او چه«: گفتم، »بله«

 اگر  كهآه،» .بدانيد اين است كه شما نجات داريداو گفت كه مهمترين چيزي را كه بايد «  
كردند و ايمان مسيحي را  رود يادآوري مي تنها فقط اين كلمات را به هركسي كه به كليسا مي

  ».كه شما بايد بدانيد اين است كه نجات داريد ترين چيزي مهم «:ساختند خاطرنشان مي
كرد ولي حتي نكات مهم و  يرفت خدمت م تصور كنيد كه اين زن مرتب به كليسا مي  

 همچنين نجات شخصي ،ريزي شده بود دانست كه بر اساس انجيل پايه اولية ايمان مسيحي را نمي
 نكاتي كه حياتي و مهم ،  اين حقايق براي او روشن شد دقيقه و در عرض پنج. را تجربه نكرده بود

  . تجربه نجات را مشاهده كردله آنهاي به وسبود و او
اي كه تلف شده بود و هنوز شك و  ين داستان چه اعمال و ساعات بيهودهدر پشت ا  

  .ها كليساي اين چنين را ببينيم توانيم ميليون  در دنيا مي.ترديد حاكم بود
پوست با يك مبشر سفيدپوست صحبت  شرقي يك مبشر جوان سياه بار در آفريقاي يك  

كليساهاي «: پوست به او گفت ان سياهجو.  آن شخص رهبري چند كليسا را بر عهد داشت،كرد مي
  ».كند  آماده ميشما فقط انبار است و مردم را براي رفتن به جهنم

فهمم كه  دانم و مي ولي من مي. ها يك شوك باشد ممكن است اين حرف براي بعضي  
  .گفت پوست راست مي اين مبشر سياه

اند و به آن  و حياتي نجات را نشنيدهحال نكات اصلي  بيشتر اعضاي اين كليساها تابه  
  .اند پاسخ مثبت نداده

ها يك نوع اصول ديني را حفظ  اند، آن ديني عوض كرده ها يك نوع مسيحيت را با بي آن  
هاي مبشري و ميسيونري  ها از مدرسه اند، بيشتر آن عنوان عضو كليسا پذيرفته شده ها به اند، آن كرده
ها  أسفانه از پايه و اساس انجيل خبر ندارند و تجربة نجات براي آناند ولي مت التحصيل شده فارغ

  . معنايي ندارد
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ترين مسئوليت هر  هدف اصلي هر كليساي مسيحي، وظيفة اول هر شبان مسيحي، مهم  
فرد مسيحي، بايد اين باشد كه به وضوح، حقايق بنيادين انجيل مسيح را به هركس كه به سوي 

. و او را تشويق كنند تا در قبال آن حقايق جوابي روشن و مشخص بدهندآيد بيان كنند  ها مي آن
ها در  ها و موعظه ترين وظيفه يعني موعظه نجات، ديگر فعاليت با توجه به اين بزرگترين و عالي

  .درجات ديگر بايد قرار بگيرند
ست انباري ا «:گويد پوست راست مي  پس در نتيجة آن واعظ سياه،اگر غير از اين باشد  

  ».كند  آماده ميكه مردم را براي جهنم
بگذاريد بار ديگر به حقايق مهم پيام انجيل و جوابي كه هر شخص بايد به آن بدهد   
  :اشاره كنيم

  . كردخاطر گناهان ما تسليم مرگ مسيح را به خدا عيسي
 .او دفن شد

 .خداوند او را از مردگان برخيزانيد

 .ه شدن فقط از طريق ايمان آوردن به اين نكات ممكن استعادل شمرد

به منظور رسيدن به اين نجات هركس براي نجات روح خود بايد به اين دعوت پاسخ 
  .تواند صورت پذيرد اين پاسخ به چند طريق مي. بدهد

عنوان خداوند، به سوي مسيح آمدن، مسيح را پذيرفتن، نوشيدن از  خواندن نام مسيح به
  .تواند به ما بدهد تي كه تنها مسيح ميآب حيا

 حقايق ني اپرسم، آيا اند يك سؤال مي كه تا به اينجاي كتاب را مطالعه كرده از همة كساني
  ايد؟ ها داده ايد؟ آيا پاسخي روشن و مشخص به آن را باور كرده

طور كه  مانكنم كه همين اآلن اين كار را بكنيد، با من دعا كنيد، ه اگر نه، شما را تشويق مي
كنم كه  مسيح، باور مي اي خداوند عيسي: طور بگوئيد اين. با من در آن بيمارستان دعا كرد) ه(خانم 

 به گناهان خودم اعتراف. يخاطر گناهان من مردي، دفن شدي، و در روز سوم دوباره زنده شد به
دهندة  عنوان نجات ه وعدة تو، تو را بهبا ايمان ب. آيم كنم و به سوي تو براي فيض و بخشش مي مي

به قلب من بيا، زندگي جاويد . كنم عنوان خداوند خودم اعتراف مي كنم و به تو به خود قبول مي
  آمين. گردانبه من عطا كن و مرا فرزند خدا ب
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 فصل سيزدهم
  ايمان و اعمال

  
شده است و رابطه بين ايمان و اعمال مبحثي است كه خيلي در انجيل از آن صحبت   

هاي مسيحي، تعاليم  با اين حال، در بيشتر گروه. صفحات زيادي را به خود اختصاص داده است
 و شود، و در نتيجه خيلي از مسيحيان خوب هنوز بين شريعت بسيار اندكي دربارة آن داده مي

واسطة عدم آگاهي  بهتعداد كثيري از مسيحيان نيز، . اند فيض گيج هستند و در اين راه مانده
تأكيد كردن بر :  از قبيل،شوند سوي برخي تعاليم غلط سوق داده مي  به ودرست، گمراه شده

مقدس ندارند و يا خوردن غذاهاي خاص و ساير موارد  بعضي روزهاي خاص كه اصالً بنياد كتاب
  .مشابه در شريعت

» آن چيزي است كه باور داريم«چيست؟ منظور ما از ايمان » اعمال«يا » ايمان«منظور ما از 
  .»كنيم آن چيزي است كه به آن عمل مي«و منظور ما از اعمال 

  ماايمان. توانيم طبق عهدجديد رابطه بين اعمال و ايمان را مقايسه كنيم بنابراين ما مي  
: ئيمتوانيم بگو تر مي به بيان ساده. ست نتيجة ايمان مامان بنا نشده است ولي اعمالمانروي اعمال به

كنيم  كنيم بنا نشده است، بلكه آنچه كه عمل مي كنيم بر روي آنچه كه عمل مي آنچه كه باور مي
  .ايم نتيجة آن چيزي است كه باور كرده

  
  نجات با ايمانِ تنها

  
روي اعمال بنا نشده  ايمان به. بگذاريد با اين گفته و با توجه به اين گزاره شروع كنيم  

تمام عهدجديد . روي اعمال ما بنا نشده است كنيم به را كه ما باور ميبه سخني ديگر چيزي . است
اين حقيقت در آخرين لحظات زندگي . روي اين حقيقت و گواهي مهم بنا شده است به

  .كرد  روي صليب درد و اندوه را تحمل مي مسيح ثابت و محكم گشته در آن هنگام كه او به عيسي
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».و سر خود را پايين آورده جان بداد» .م شدتما«: چون عيسي سركه را گرفت گفت«
  )30:19 يوحنا(  
كار  توانست به  است كه مييا كلمهنيرترترجمه شده، مؤث» تمام شد«كلمة يوناني كه به   
آن كلمه، زمان كامل فعلي است كه به خودي خود به معناي انجام كامل يك كار . گرفته شود

به اين . »تماماً تمام شد«و يا » كامالً كامل شد«را اينطور ترجمه كنيم ما ممكن است آن . باشد مي
  .نمانده است معنا كه ديگر كاري براي انجام باقي

كه الزم بود انجام شود تا جريمة گناهان بشر پرداخت شود و نجات براي  همه آن چيزي  
اگر كسي فكر كند .  به كمال رسيد مسيح بر روي صليبتمام بشريت فراهم گردد، با رنج و مرگ

كه كاري بيشتر از آنچه كه مسيح بر روي صليب انجام داد بايد انجام شود، در آن صورت شهادت 
  .سازد اعتبار مي كند و كفارة مسيح را نيز بي كالم خدا را رد مي

با توجه به اين نكته، هر شخص اگر بخواهد با تالش خود و با كارهايش نجات و   
عبارت ديگر اين كار  به. دست آورد به خداي پدر و خداي پسر توهين كرده است  را بهرستگاري

ريزي شده بود و  وسيلة پدر برنامه  كه بهيمسيح و نجات كند كه كار كفارة عيسي را تداعي مي او اين 
  .كند وسيلة پسر عملي شد، ناكافي است و بسنده نمي به

  . دخواني ندار اين با شهادات عهدجديد هم  
  :گويد چنين مي) 5-4:4 روميان(براي مثال پولس در 

شود  كند مزدش نه از راه فيض بلكه از راه طلب محسوب مي كه عمل مي ليكن براي كسي«
شمرد ايمان او عدالت  دينان را عادل مي و اما اگر كسي عمل نكند بلكه ايمان آورد به او كه بي

  ».شود محسوب مي
دست آوردن  براي به» .اگر كسي عمل نكند بلكه ايمان آورد«ته توجه كنيد به اين نك  
نجات از . دست آوردن نجات دست كشيد وسيلة ايمان، نخست بايد از تالش براي به نجات به

كند  ماداميكه انسان سعي مي. چيز آيد، از طريق باور كردن و انجام ندادن هيچ دست مي ايمان تنها به
تواند نجاتي را كه خدا تنها به صرف  دست آورد، نمي اري به هر نحو نجات را بهتا با انجام هر ك
  .سازد، تجربه كند ايمان فراهم مي
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دادند، همانگونه كه پولس نيز  اين همان اشتباه بزرگي بود كه قوم اسرائيل انجام مي  
  :گويد عنوان يك يهودي مي به

رفتند به شريعت عدالت نرسيدند از چه سبب؟  لت مي عدالكن اسرائيل كه در پي شريعت«
  )32-31:9 روميان( ».را طلبيدند از اين جهت كه نه از راه ايمان بلكه از راه اعمال شريعت آن

  :گويد دوباره پولس با تأكيد مي
ت خواستند عدالت خود را ثابت كنند مطيع عدال زيرا كه چون عدالت خدا را نشناختند مي«

  )3:10 روميان (».خدا نگشتند
آورد كه خيلي با هم تطبيق  چرا يهوديان نجات خداوند را رد كردند؟ پولس دو دليل مي

ها سعي داشتند خود  آن. 2. رو كارهاي خود بودند نه به ايمان بلكه با اعمال ها دنباله آن. 1. كند مي
  .را عادل جلوه دهند

كردند با عدالت و عادل شمرده شدن خود، نجات را   تالش ميها به عبارت ديگر آن  
  .طور عمل كردند، وارد نجات خدا نشدند ها كه اين در نتيجه، آن. حاصل كنند

ها  شد، امروز توسط ميليون اسرائيل انجام مي همان اشتباه كه در زمان پولس، توسط بني  
  .شود مسيحي در سرتاسر جهان انجام مي

هاي صادق و صميمي در كليساهاي مسيحي هستند كه احساس  انسانشماري  تعداد بي  
  .كنند بايد براي نجات و رستگاري كاري كنند مي

، رياضت، اعمال خيريه، انكار ها خود را وقف كارهائي از قبيل دعاهاي طوالني، روزه آن  
ها هرگز آرامش قلبي  آن.  استها بيهوده كنند ولي همة اين نفس، انجام دستورات كليسا، و غيره مي

دنبال كسب آن  و اطمينان از نجات را نخواهند يافت، زيرا مانند قوم يهود با كارها و اعمالشان به
  .هستند و نه با ايمان

خواهند عدالت و عادل بودن خود را خودشان پيدا كنند و در اين راه از  چنين مردمي مي  
. روي صليب است مسيح به ان آوردن تنها به عمل عيسيمانند كه همانا ايم عدالت خدا غافل مي

  :گويد كه به مسيحيان مي كند وقتي پولس به اين نكته تأكيد مي
وسيلة ايمان و اين از شما نيست بلكه بخشش  ايد، به زيرا كه محض فيض نجات يافته«

  )9-8:2 افسسيان( ».كس فخر نكند خداست و نه از اعمال تا هيچ
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اين » ايد نجات يافته) هم اكنون(شما «: گيرد، توجه كنيد كار مي به زمان فعلي كه پولس به  
كند كه در همين زندگي زميني ما اين نجات را داريم و چيزي نيست كه بايد در دنياي  ثابت مي

  .توانيم نجات را داشته باشيم ما همين اآلن و اينجا مي. بعدي منتظر آن باشيم
اين هديه به . يم اطمينان نجات را داشته باشيم؟ اين هدية فيض خدا استتوان چگونه مي  

گيرد نه از   اين فيض از ايمان سرچشمه مي،را نداشتند آناني است كه استحقاق و شايستگي آن 
وقت به  توانست خودش با اعمال نجات را كسب كند آن اگر كسي مي. اعمال تا كسي فخر نكند

او تمامي تالش و سعي خود را مديون عقل و . كرد  فخر ميخودش و كار خودش مباهات و
كند،   ولي وقتي شخص نجات خداوند را از طريق ايمان دريافت مي.ستدان  استعداد خود مي

  .چيزي ندارد تا به آن فخر كند
نه ! ؟ آيا به شريعت اعمالبه كدام شريعت! پس جاي فخر كجا است؟ برداشته شده است«

دانيم كه انسان بدون اعمال شريعت محض ايمان عادل شمرده  به شريعت ايمان زيرا يقين ميبلكه 
  )28-27:3 روميان(  ».شود مي

كه فقط با  را  آيد و آنچه دست مي كه با اعمال به  را  دوباره پولس آنچه23:6 در روميان
  .كند ايسه مي مق را با همآيد دست مي ايمان ساده به

»مسيح زيرا كه مزد گناه موت است اما نعمت خدا حيات جاوداني در خداوند ما عيسي«
  )23:6 روميان(    
را  كلمة مزد اين. »هديه«و » مزد«اي است بين كلمة  در اينجا يك مقايسه حساب شده  

اي  از طرف ديگر كلمه. ايم ت آوردهدس م بهيرساند كه ما چيزي را در برابر كاري كه انجام داده ا مي
باشد قرار دارد كه مستقيماً به واژة   ميcharismaترجمه شده است و در يوناني » هديه«كه به 

در نتيجه، اين كلمه داللت بر هدية مجاني . شود مربوط مي» فيض« به معناي charisيوناني 
  .كند كند كه خدا برحسب فيض و لطف خود عطا مي مي

توانيم مزدمان را  يك طرف مي. رو هستيم  هر يك از ما با يك انتخاب روبهبنابراين  
آلود و  ولي چون اعمال ما به نظر گناه. انتخاب كنيم، كه در واقع حق مسلّم اعمال خودمان است

 خواهد بود ـ نه تنها مرگ جسماني بلكه جدائي جاودان از حضور ناپسند هستند، مزدمان نيز مرگ
  .خدا
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اين هديه . توانيم با ايمان هدية مجاني خدا را دريافت كنيم و در طرف ديگر، ما مي  
دهندة خود  عنوان نجات مسيح را به وقتي ما عيسي. مسيح است حيات جاودان است كه در عيسي

  .كنيم پذيريم، در او هدية حيات جاودان را نيز دريافت مي مي
 بوديم بلكه محض رحمت خود ما را نجات داد نه به سبب اعمالي كه ما به عدالت كرده«

  )5:3 تيطس( ».القدس است  و تازگي كه از روحبه غسل تولد تازه
وسيلة كارهايي كه انجام  نه به«تواند گويا باشد  تر نمي تر و روشن چيزي از اين واضح هيچ  

اگر ما » .دهد  خداوند است كه ما را نجات ميشويم بلكه فيض و رحمت دهيم عادل شمرده مي مي
روي كارهاي عادالنه خودمان بنا كنيم بلكه  توانيم به را نمي خواهان نجات هستيم پايه و اساس آن

اول بايد اعمال خودمان را هيچ بشماريم تا بتوانيم نجات ناشي از . تنها بر روي رحمت خدا
  .دست آوريم رحمت خدا را به

ذكر را  نجات خواهيم داشت  آنها آيه پولس نكات مثبتي كه در نتيجةدر قسمت دوم اين
  .كرده است

  .شويم اين يك شستشو است يعني از تمام گناهان خودمان پاك مي
شويم فرزندان خدا   است يعني وقتي ما دوباره متولد مياين يك تولد تازه

 .گرديم مي

 .شويم اي مي سيح مخلوقات تازهاين يك تازه شدن است يعني ما در م

 . هايمان ها و زندگي القدس است يعني كار روح خدا است در قلب اين از روح

وسيلة ايمان به  كدام نتيجة كارهاي ما نيست بلكه همه و همه به ها هيچ اين
  .باشد مسيح مي عيسي

  
  ايمان زنده ـ ايمان مرده

  
 اعمال طبيعتاً اين سؤال را خواهيم  ازو نهآيد  دست مي وسيلة ايمان به اگر نجات فقط به  

  » كنند؟ دار چه نقشي را بازي مي پس اعمال در زندگي يك ايمان«: داشت
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  . استپاسخ واضح و روشن در عهدجديد در يعقوب
كه عمل ندارد؟ آيا ايمان  وقتي» ايمان دارم«: اي برادران من چه سود دارد اگر كسي گويد«

 را نجات بخشد؟ پس اگر برادري يا خواهري برهنه و محتاج خوراك روزينه باشد و تواند او مي
 را بديشان ليكن مايحتاج بدن» به سالمتي برويد و گرم و سير شويد«: كسي از شما بديشان گويد

بلكه كسي خواهد . ندهد چه نفع دارد؟ همچنين نيز ايمان اگر اعمال ندارد در خود مرده است
ايمان خود را بدون اعمال به من بنما و من ايمان خود را . تو ايمان داري و من اعمال دارم«: تگف

شياطين نيز ! كني  داري كه خدا واحد است؟ نيكو مي تو ايمان» .از اعمال خود به تو خواهم نمود
ال، باطل خواهي دانست كه ايمان بدون اعم و ليكن اي مرد باطل، آيا مي! لرزند ايمان دارند و مي

 به اعمال عادل شمرده نشد وقتي كه پسر خود اسحاق را به قربانگاه است؟ آيا پدر ما ابراهيم
 گردد و آن نوشته يبيني كه ايمان با اعمال او عمل كرد و ايمان از اعمال كامل  م گذرانيد؟ مي

و » .به عدالت محسوب گرديدابراهيم به خدا ايمان آورد و براي او «: گويد كامل گشت كه مي
و . شود نه از ايمان تنها بينيد كه انسان از اعمال عادل شمرده مي پس مي. دوست خدا ناميده شد

همچنين آيا راحاب فاحشه نيز از اعمال عادل شمرده نشد وقتي كه قاصدان را پذيرفته به راهي 
ايمان بدون اعمال نيز مرده ديگر روانه نمود؟ زيرا چنانكه بدن بدون روح مرده است همچنين 

  )26-14:2 يعقوب( ».است
او دربارة . هاي زيادي براي رابطة ايمان و اعمال نشان داده است  مثالدر اين باب يعقوب  
كند كه اشخاصي كه احتياج به لباس، خوراك و ملزومات زندگي دارند را   صحبت مييمسيحيان
او دربارة شياطين صحبت . كنند  بدون غذا و پوشاك دور مي و با كلمات تهياندازند و دور مي

دربارة . ترساند اين ايمان فقط آنان را مي. ندارند آرامش يلوجود خدا اعتقاد دارند و كند كه به مي
  . را نگهداري كردكند كه جاسوسان يوشع آن زن صحبت مي

رسد و رابطة اعمال و ايمان   به اصل تعليم خود ميبو باالخره در آية آخر است كه يعقو
 بدون زيرا چنانكه بدن«: گويد او مي. آورد كند و مثال دربارة جسم و روح مي را به وضوح بيان مي

  ».روح مرده است همچنين ايمان بدون اعمال نيز مرده است
ان شده است يك كليد است براي اينكه بفهميم اي كه به رابطة ميان روح و ايم اين اشاره  

  .كند دار كار مي چگونه ايمان در زندگي ايمان
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 13:4ن باب قرنتيا ، به سخنان پولس در دوم»طبيعت ايمان«عنوان  ما در فصل دهم تحت  
  .اشاره كرديم

ن آوردم پس سخن ايما«حسب آنچه مكتوب است  اما چون همان روح ايمان را داريم، به«
  ».گوييم ما نيز چون ايمان داريم از اينرو سخن مي» گفتم

مقدسي يك حقيقت روحاني  كند كه ايمان كتاب  اين حقيقت پافشاري ميراينجا پولس ب  
 را در رابطه شويم مثال يعقوب وسيلة اين روح است كه ما قادر مي به. است ـ آن روح ايمان است

  . و روح درك كنيمبا بدن
هر حركت .  او استكند روح او نيز در بدن كه انسان زندگي مي در قانون طبيعت تا وقتي  

بنابراين وجود واقعي و شخصيت روح در . كند بدن انسان بر روحي كه در او است داللت مي
  .شود ر بدن انسان نمايان مي رفتا ورغم نامرئي و ناديدني بودن، به وضوح در حركات انسان علي
هايش دست  كند، بدن از تمام فعاليت  انسان را ترك ميكه باالخره روح، بدن وقتي  

يك بدن غيرفعال داللت بر اين دارد . ماند يابد و بدن بدون زندگي مي چيز پايان مي كشد و همه مي
  .كه ديگر روحي در آن وجود ندارد

اين روح ايمان است كه . كند ايمان در مسيحي راستين صدق ميهمين وضع دربارة روح   
داران ساكن  اين ايمان همان زندگي خدا را كه در مسيح بود در قلب ايمان. زنده و فعال است

  .كند مي
دار تمام كنترل زندگي او را در دست دارد ـ طبيعت او، آرزوهاي  زندگي خدا در ايمان  

  .اواو، افكار او، كلمات او، اعمال 
و اعمالي كامالً به روش نو و جديد ) ،(كند به فكر كردن، حرف زدن دار شروع مي ايمان  

  كند كه قبالً زند و كارهايي مي هايي مي او حرف. و اين با اعمال و زندگي سابق او كامالً فرق دارد
  . نبود به انجام آنهاادرق

گويد ـ گواه بر اين   ميبطور كه يعقو او همان» اعمال جديد«روش زندگي جديد او ـ   
  .كند است كه ايمان در قلب او كار مي
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ولي اگر اعمال بيروني در زندگي انسان نمايان نشوند ـ اعمال او با ايماني كه به آن   
شود كه در آن شخص ايمان زنده  صورت ثابت مي كند مطابقت نداشته باشد ـ در آن  مياعتراف
  .وجود نداردواقعي 

 به ايمان و مسيحي بودن شود، اعتراف بدون ايمان زنده كه در اعمال شايسته بيان مي  
  .مانند بدني مرده است كه روح آن را ترك كرده باشد

 داده است را به ترتيب بررسي كنيم تا طور اختصار چهار مثالي كه يعقوب توانيم به ما مي  
  .سازد ها اين اصل را نمايان مي قدر هر يك از آن  چهببينيم

كند كه وقتي يك مسيحي برهنه و گرسنه را   دربارة مسيحي صحبت مياول، يعقوب  
 نه لباس براي ،دهد ولي چيزي به او نمي» .به سالمتي برو و گرم و سير شو«: گويد بيند مي مي

  .پوشيدن و نه خوراك براي خوردن
خواست كه آن مسيحي پوشاك و  اگر او واقعاً مي. اً چنين شخصي صادق نيستظاهر  

كند داللت بر  همين كه او اين كار را نمي. داد خوراك داشته باشد بايد به او خوراك و پوشاك مي
كلمات او تهي و خالي است و . دهد كند كه او اصالً اهميتي به آن مسيحي فقير نمي اين مي

 به ايمان بكند ولي بر اساس آن ايمان دار اعتراف كه يك ايمان طور است وقتي نهمي. رداواقعيتي ند
  . ارزش و مرده است چنين ايماني غيرصميمي، بي. عمل نكند
به خداي واقعي ايمان دارند و ز ينها  كند كه آن  دربارة شياطين صحبت ميدوم، يعقوب  

ها دشمنان بدون توبه  آنكه د ندان وجود خدا ندارند ولي خود مي ي بهها هيچ شك آن. ترسند مي
ها براي ايشان آرامشي به  بنابراين ايمان آن. باشند خداوند هستند و زير خشم و داوري خدا مي

  .همراه ندارد، جز ترس
 از اعتمقدسي هميشه همراه فروتني و اط اين داللت بر اين مسئله دارد كه ايمان كتاب  

تواند  باشد كه نمي كند و مغرور است ايمان مرده مي ايماني كه هنوز اطاعت نمي. باشد خداوند مي
  .از داوري خداوند نجات پيدا كند

مثال  (4 دهد كه پولس در روميان  هم همان مثالي را در رابطه با ايمان ميسوم، يعقوب
  )6:15 پيدايش. (ابراهيم به خدا ايمان آورد و اين براي او عدالت شمرده شد. داده است) ابراهيم
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وسيلة   شد و اين ايمان در ادامه بهايمان زنده از طريق كالم خدا وارد قلب ابراهيم  
هر عمل فروتنانه و اطاعت، موجب پيشرفت و قدرت . د و فروتني نزد خداوند، ابراز شاطاعت

  .كرد شد و براي انجام عمل بعدي او را آماده مي يافتن ايمان او مي
كه خداوند از او خواست تا پسرش   وقتي22  در پيدايشآخرين امتحان ايمان ابراهيم  

  )19-17:11عبرانيان . (اسحاق را قرباني كند بود
ها را پذيرفته بود پسر   چون امتحان شد، اسحاق را گذرانيد و آنكه وعدهبه ايمان ابراهيم«

. كرد كه به او گفته شده بود كه نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد يگانه خود را قرباني مي
ين او را در مثلي از دانست كه خدا قادر بر برانگيزانيدن از اموات است و همچن چونكه يقين 
  ».اموات بازيافت

هاي مكرر رشد و قدرت يافته بود و به جائي  واسطة اطاعت  بهتا اين زمان ايمان ابراهيم  
  .توانست پسر او را زنده كند و به او برگرداند  خدا مي كهرسيده بود كه او واقعاً ايمان داشت

عنوان قرباني ابراز شد و تنها   بود كه با تقديم كردن اسحاق بهاين ايمان در قلب ابراهيم  
  .دخالت مستقيم خدا بود كه او را از اينكار بازداشت

  .به اين قسمت توجه كنيد
  )22:2 يعقوب(  ».بيني كه ايمان با اعمال او عمل كرد و ايمان از اعمال كامل گرديد مي«

زدن او با خداوند با ايمان   قدم:بندي كنيم  را جمعتجربيات ابراهيمطور  توانيم اين ما مي  
هر .  و فروتني ابراز شداين ايمان با زندگي توأم با اطاعت. قلبي او به كالم خداوند آغاز شد

باالخره، كار . كرد شد و او را آمادة امتحان بعدي مي اطاعت او موجب رشد و تقويت ايمان او مي
كه او با ارادة خود  روني ايمان و اعمال او در زندگي او را به نقطة اوج ايمان رساند ـ جائيد

  .حاضر شد اسحاق را قرباني كند
. وسيلة راحاب  ذكر كرده رابطة بين ايمان و عمل است بهچهارمين مثالي كه يعقوب  

  .خوانيم  مي يوشع6 و 2داستان راحاب را در باب 
كرد كه زير خشم و داوري  راحاب يك زن گناهكار كنعاني بود كه در اريحا زندگي مي   

عنوان  اسرائيل از مصر، به او به راحاب بعد از شنيدن معجزة خدا در بيرون آوردن بني. خداوند بود
سليم قوم خود خواهد خداي حقيقي ايمان آورده بود، و مطمئن بود كه او كنعان و ساكنان آن رات
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اسرائيل پر از رحمت و مهرباني است و قادر  راحاب همچنين ايمان داشت كه خداي بني. نمود
راحاب اين . اين آن ايماني بود كه راحاب در قلبش داشت. اش را نجات دهد است او و خانواده

  .ايمان خود را با دو كار ابراز كرد
ر از مردانش را جلوتر از لشكرش فرستاد راحاب آنان را  دو نفكه يوشع اول، وقتي  

 با اينكار او زندگي خودش را به .اش پناه داد و كاري كرد كه بتوانند فرار كنند پذيرفت و در خانه
  .خطر انداخت

 به حمايت خداوند از خانه و خانوادة وي، يك دستمال قرمز بيرون بعداً با اعتراف  
از اين پنجره بود كه او به آن دو مرد . هاي ديگر تمييز داده شود ويزان كرد كه از خانهاش آ پنجره

  . كمك كرده بود تا فرار كنند
در نتيجة اين اعمال راحاب بود كه خانه و خانوادة او نجات پيدا كردند و از نابودي كه   

كرد و اين دو عمل  خفي مياگر راحاب در قلبش اين ايمان را م. اريحا را فرا گرفت رهائي يافتند
طوريكه هيچ قدرتي براي رهائي او  به. داد ايمان او يك ايمان مرده بود ساز را انجام نمي سرنوشت
  .داشت آمد، نمي اش از خشم و داوري خدا كه بر اريحا مي و خانواده
كنيم   به ايمان مياول اگر اعتراف. داران دو نكته براي يادگيري وجود دارد براي ما ايمان  

گوييم كه به عيسي ايمان داريم بايد خودمان را به عنوان سفيران عيسي معرفي كنيم حتي اگر  و مي
دوم ما بايد .  از دست بدهيم را حتي اگر تمام چيزهايي كه داريم،به قيمت قرباني شدن ما باشد

آن . ودمان تشخيص داده بشويمايمانان اطراف خ طور روشن و با اعتراف ايمان از بي واضحاً و به
 براي كار گرفت در واقع نمادي است از اعتراف ايمان ما به خون مسيح پارچة قرمز كه راحاب به

  .رهائي از گناه
بار ديگر به  كه دربارة رابطة ميان ايمان واعمال گفته شد، يك بندي آنچه به منظور جمع

  .كنيم هاي پولس رسول مراجعه مي نوشته
 و لرز كه غايبم، نجات خود را به ترس نه در حضور من فقط بلكه بسيار زيادتر اآلن وقتي«

عمل  زيرا خداست كه در شما برحسب رضامندي خود، هم اراده و هم فعل را به. عمل آوريد به
  )13تا12:2 فيليپيان(» .كند ايجاد مي
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اول خدا در ما هم اراده و هم فعل . وضوح بيان شده است  و عمل بهاينجا رابطه ميان ايمان
دهيم آنچه را كه خدا اول در ما به عمل  كند و بعد ما با اعمالمان نشان مي عمل ايجاد مي را به

  .آورده است
ما نجات را فقط با ايمان .  بعد اعمال وآيد ترين نكته اين است كه بدانيم اول ايمان مي مهم
 در مانين اي ابار كه نجات را با ايمان يافتيم سپس يك. كنيم نه با اعمال يافت ميبه خدا در

اگر اين ايمان در اعمالمان نمايان نشد، بايد بدانيم كه ايمانمان يك . اعمالمان منعكس مي شود
  .ايم ايمان مرده است و ما تجربة نجات حقيقي را نداشته

مال يك آزمايش و امتحاني است براي اينكه اع. وسيلة اعمال نجات نخواهيم داشت ما به
تواند يك زندگي مسيحي  فقط يك  ايمان حقيقي مي. قدر ايمانمان رشد كرده است بدانيم چه

 .واقعي ايجاد كند

  
  
  
  
  
  
  



 هدف و منظور شريعت
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 فصل چهاردهم
   و فيضشريعت

  
ن به وسيلة ايما در فصل قبل ما به نتيجة زير رسيديم كه طبق عهدجديد نجات فقط به  
ولي بعد از آن، . مسيح ـ بدون اعمال انساني كار تمام شده و كفارة عيسي  ايمان به،آيد دست مي

ايمان . خواني دارد  شده همشود كه با آن ايمان اعتراف اي مي اين ايمان منشأ اعمال و رفتار شايسته
هي است ـ يك ايمان مرده ـ كه به اي را ايجاد نكند، تنها يك اعتراف ت كه چنين اعمال شايسته

  .وجه قادر نيست تجربة واقعي نجات را به ارمغان آورد هيچ
ما چه نوع كارها و اعمالي را . دهد گيري طبعاً ما را به طرح يك سؤال سوق مي اين نتيجه  

اشيم؟ مشخصاً،  به ايمان و نجات مسيح را دارند توقع داشته ببايد در زندگي اشخاصي كه اعتراف
   موسي چيست؟رابطه بين ايمان به مسيح و ملزومات شريعت

مسيح براي  بار به عيسي شخصي كه يك. جواب عهدجديد محكم، قاطع و روشن است  
  .  موسي نيستنجات اعتماد كرده است، عدالت او ديگر متكي به رعايت شريعت

 سردرگمي و گيجي بين مسيحيان شده و راجع به آن حرف اي است كه باعث اين مسئله  
براي اينكه به يك نتيجة واضح و روشن برسيم بايد نكات اساسي را دربارة . و حديث زياد است

  . بدانيمشريعت
  

   موسي، يك سيستم كامل و منفردشريعت
  
 شهيبار براي هم طور كامل يك  بهعتاولين حقيقت مهمي كه بايد بدانيم اين است، شري  

  .از طريق موسي داده شد
  ».مسيح وسيلة عيسي وسيلة موسي عطا شد اما فيض و راستي به  بهزيرا شريعت«

  )17:1 يوحنا(  
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بخشي «يا » قوانينبعضي «نگفته . توجه كنيد» وسيلة موسي عطا شد  بهشريعت«به جملة   
  . صورت يك سيستم بلكه تمام شريعت به طور كامل و به» از شريعت
در همه . وسيلة يك انسان كه نامش موسي بود، داده شد  در يك برهه از تاريخ بهشريعت  
كند كه خدا از طريق موسي  اشاره به سيستم كامل قوانيني مي» شريعت«مقدس كلمة  جاي كتاب

  .توانيم بيابيم  ميتأييد اين گفته را در روميان. استداده 
شود در جايي كه  بود لكن گناه محسوب نمي  گناه در جهان ميزيرا قبل از شريعت«

بلكه از آدم تا موسي موت تسلط داشت بر آناني نيز بر مثال تجاوز آدم كه نمونة . شريعت نيست
  )14-13:5 روميان( ». نكرده بودندآن آينده است گناه

وقتي . »از آدم تا موسي«و » قبل از شريعت«. توجه كنيد دو زمان در اينجا ذكر شده است  
خداوند آدم را خلق كرد و در بهشت جاي داد به او يك شريعت كامل نداد، بلكه يك فرمان 

  .منفي
  )3-1:3 پيدايش( ». است مخوريداز ميوة درختي كه در وسط باغ«

وقتي آدم از اين فرمان سرپيچي كرد گناه وارد نژاد بشري شد و بر آدم و همه نژاد او از   
دليل اينكه گناه بر تمام بشريت طاري گشته است، همين حقيقت . آن زمان تاكنون طاري گشت

  .ه است اين نتيجة گنارايزها فاني شدند  است كه همة انسان
كه آدم از اولين فرمان خداوند سرپيچي كرد تا زمان موسي، هيچ  هرحال، از وقتي به  

قبل «به اين ترتيب دو عبارت . شريعتي و يا فشاري از طرف خدا بر نژاد بشري وارد نشده است
آن زمان كه آدم كنند ـ از  به يك برهه از تاريخ بشريت داللت مي» از آدم تا موسي«و » از شريعت

كه خدا سيستم كامل شريعت آسماني را از طريق  از تنها فرمان خدا سرپيچي كرد تا آن وقتي
  .موسي به انسان داد

طور   اين17:1  اين واقعيت در يوحنا، و قانون بودتا اين زمان نسل بشري بدون شريعت  
  ». داده شدوسيلة موسي شريعت به«. ثبت شده است

ها   داده شده، يك سيستم كامل، منفرد از احكام، فرايض، و اوامر و داورياين شريعت  
  .اند مقدس آورده شده  و تثنيه از كتاب، اعداد، الويانها در چهار كتاب ـ خروج همة اين. بود
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بعد از اين زمان نيز، .  آسماني به نژاد بشر داده نشده بودعتيقبل از زمان موسي هيچ شر  
طور كامل به  بار به اينكه شريعت يك.  استهيچ فرمان و يا حكمي به اين شريعت اضافه نشده

  .توانيم در كلمات موسي بيابيم همه داده شده است را مي
جا  ها را به دهم تا آن ا تعليم ميپس اآلن اي اسرائيل فرايض و احكام را كه من به شم«

دهد به  آوريد بشنويد تا زنده بمانيد و داخل شده زميني را كه يهوه خداي پدران شما به شما مي
فرمايم چيزي ميافزاييد و چيزي از آن كم نكنيد  تصرف در آوريد بر كالمي كه من به شما امر مي

  )2-1:4تثنيه ( ».م نگاه داريدفرماي تا اوامر يهوه خداي خود را كه به شما امر مي
وسيلة  وسيلة خداوند به قوم يهود به دهند كه شريعتي كه به ما نشان ميبه اين كلمات 

بعد از آن نه چيزي به آن افزوده شد، نه چيزي از آن كاسته . موسي داده شد كامل و نهايي بود
  .شد

بايست رعايت   ميعتطرف حقيقت بعدي كه در رابطه با حفظ شري اين ما را طبيعتاً به
آيد ملزم و مجبور است كه تمام شريعت را در  هر كس كه زير شريعت مي: سازد شود رهنمون مي

نه اينكه بخشي از شريعت و يا تمام آن در يك زمان مشخص رعايت . ها رعايت كند همة زمان
  .شود

زيرا او . باشد  همه مي بهيك جزو بلغزد ملزم را نگاه دارد و در زيرا هر كه تمام شريعت«
پس هر چند زنا نكني اگر قتل كردي از شريعت تجاوز » قتل مكن«: نيز گفت» زنا مكن«: كه گفت
  )10:2 يعقوب (».نمودي

 من به موارد مهم شريعت«: تواند بگويد اين كامالً روشن و منطقي است كه يك نفر نمي
ها را انجام  پس آن. ولي ديگر احكام زياد مهم نيست. دهم ها را انجام مي گذارم، پس اين رام مياحت

  ».نخواهم داد
باشد بايد به تمام شرايط آن عمل كند اگر يك مورد را   ميهر شخص كه زير شريعت

  .بشكند، تمام شريعت را شكسته است
توان آن را به دو بخش انجام دادني و انجام ندادني  ست كه نمي يك سيستم كامل اشريعت

كار گرفته شود،  عنوان وسيلة رسيدن به عدالت بايد قبول و به تمام شريعت به. تقسيم كرد
  .اي نخواهد داشت صورت هيچ فايده درغيراين
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: را مكتوب استباشند زي  هستند زير لعنت ميزيرا جميع آناني كه از اعمال شريعت“ 
» ”.جا آورد ها را به هاي كتاب شريعت تا آن ملعون است هر كه ثابت نماند در تمام نوشته«

  )10:3 غالطيان(  
كند كه شخصي كه  اين ثابت مي» ها هر كه ثابت نماند در تمام نوشته«توجه كنيد به جملة 

اگر شخصي در يك زماني يكي از .  در همه وقت انجام بدهد است بايد تمام قانون رازير شريعت
  .شكند در واقع او تمام شريعت را انجام نداده است و آن را رعايت نكرده است بها را قانون

 بداند رسيم به نكتة سوم و مهم كه هر كسي بايد در رابطه با شريعت دنبال اين مسئله مي به
وسيلة خدا از طريق موسي به يك بخش  قانون شريعت به. استو اين يك حقيقت تاريخي 

  . از اسارت مصر داده شداسرائيل و آن هم بعد از خروج كوچك از نژاد بشري يعني قوم بني
 هاي ديگر به غير از يهود بايد شريعت مقدس ذكر نشده است كه ملت هيچ كجاي كتاب
تنها استثنايي كه در مورد اين مطلب هست . ضي از مسائل رعايت كنندموسي را كامل يا در بع

اند با يهوديان رابطه  اند و خواسته اند كه خودشان داوطلب ورود به قوم يهود شده هايي بوده قوم
اين غير . اند تا به شريعتي كه براي قوم يهود بود عمل كنند داشته باشند و خودشان را ملزم دانسته

به . از ايشان ياد شده است» ها نو آيين«نام  اند در عهدجديد با  ين خود را تغيير دادهيهوديان كه د
  .هاي غير يهود تحميل نكرده است غير از اين موارد، خداوند هرگز شريعت خود را بر ملت

  ما مختصراً سه عامل مهم ياد شده را بنابراين قبل از مطالعة رابطة مسيحيان با شريعت
  .كنيم بندي مي جمع

بعد از آن . صورت يك قانون كامل از طريق موسي داده شد  يكبار براي همه بهشريعت
  .چيز نبايد به آن اضافه شود و يا كم شود هيچ

 بايد به صورت يك سيستم كامل و منفرد نگريست و اگر كسي در يكي از آن به شريعت
 .لغزيده استبلغزد در تمام آن 

  .اسرائيل داد و نه به اقوام ديگر  را خدا تنها به قوم بنيدر تاريخ بشريت، اين شريعت
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   نيستندمسيحيان زير شريعت
  

دهيم اجازه بدهيد جزئيات عهدجديد  اين سه نكته را ما پايه و اساس بحث خود قرار مي
  .داران را مورد بررسي قرار بدهيم  و ايماندربارة رابطة ميان شريعت

هاي مختلف عهدجديد اشاره شده است و در هر بخش نيز يك  به اين سؤال در بخش
دار هيچ ربطي به  شمردگي مسيحيان ايمان عادل. حقيقت روشن و مشخص تعليم داده شده است

  .از عهدجديد نگاهي داشته باشيماجازه بدهيد به چند بخش .  نداردرعايت شريعت
  :داران هستند  كه مخاطبشان ايمان14:6 اول از همه، روميان

  ». نيستيد بلكه زير فيضزيرا گناه بر شما سلطنت نخواهد كرد چونكه زير شريعت«
ر فيض ي نيستند بلكه زداران زير شريعت اول، ايمان. كند اين آيه دو حقيقت مهم آشكار مي

كسي كه زير فيض است، . كنند طور متقابل يكديگر را نفي مي  است كه بهياين دو مورد. هستند
  .ر فيض باشديك زمان هم زير شريعت باشد وهم زيدر  تواند كس نمي هيچ. زير شريعت نيست

كه  تا وقتي.  بر ايشان تسلط ندارد نيستند، گناهداران زير شريعت دوم، از آنجائيكه ايمان
 بايد از انسانبراي فرار كردن از سلطة گناه، . كسي زير شريعت است، گناه هم بر او تسلط دارد

  .زير شريعت بيرون بيايد
  ).56:15ن قرنتيا اول (نيش موت گناه است و قوت گناه، شريعت

ها هرقدر  آن. گرداند كه زير شريعت هستند حاكم مي الً سلطة گناه را بر آناني عم شريعت
كند  كنند تا شريعت را نگاه دارند، بيشتر به قدرت گناه كه عليه ارادة ايشان عمل مي بيشتر سعي مي

 تنها راه چاره براي رهائي از سلطة گناه، بيرون آمدن از زير شريعت و قرار گرفتن زير. برند پي مي
  .فيض است

 بود در اعضاي ما عمل هاي گناهاني كه از شريعت كه در جسم بوديم، هوس زيرا وقتي«
اما الحال چون براي آن چيزي كه در آن بسته بوديم مرديم از . كرد تا به جهت موت ثمر آوريم مي

         ».فكنيم نه در كهنگي حر حدي كه در تازگي روح بندگي مي شريعت آزاد شديم به
  )6-5:7 روميان(
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باشند در طبيعت جسماني خود غالم   ميكه تحت شريعت گويد آناني در اينجا پولس مي
از شريعت «داران ما  عنوان ايمان ولي به. آورد گناه هستند كه برايشان ثمره موت را به ارمغان مي

مانند قبل در شريعت بلكه در تازگي زندگي روحاني كه كه خدا را خدمت كنيم نه » آزاد شديم
  .ايم دست آورده واسطة ايمان به مسيح به به

  گويد  پولس مي4:10 باب دوباره در روميان
   ».جهت عدالت براي هركس كه ايمان آورد  بهزيرا كه مسيح است انجام شريعت«

  )4:10 روميان(  
 مسيح ايمان آورد و نجات يافت از زير بار شريعت بالفاصله بعد از اينكه شخص به عيسي

  .رسد آيد و به عدالت كامل مي بيرون مي
عنوان بخشي از   بهگويد شريعت او نمي. گويد بسيار دقيق است اينجا پولس در آنچه كه مي

بلكه، شريعت براي . »ماند تا ابد پايدار مي« برعكس، كالم خدا، .كالم خدا به انجام رسيده است
  .دست آوردن عدالت دار به انجام رسيده است، جهت به ايمان

 حاصل نشده است بلكه فقط و فقط از ايمان به داران از شريعت شمردگي ايمان عادل
  .مسيح

 مسيح بر روي دست آوردن عدالت با مرگ بهعنوان وسيلة   بهگويد شريعت پولس مي
  .صليب به پايان رسيد

و شما كه در خطايا و نامختوني جسم خود مرده بوديد با او زنده گردانيد چونكه همه «
خطي را كه ضد ما و مشتمل بر فرايض و به خالف ما بود  خطاياي شما را آمرزيد و آن دست

  )14تا13:2كولسيان ( ».خود ميخ زده از ميان برداشتها را به صليب  محو ساخت و آن
خطي را كه ضد ما و  آن دست «وند عيسي خداگويد كه از طريق مرگ پولس در اينجا مي

پولس دربارة محو كردن » و از ميان برداشت» «.مشتمل بر فرايض و به خالف ما بود محو ساخت
  .است» فرمان« كلمه بهتر .كند بلكه محو كردن فرايض گناه صحبت نمي
كنند  ها سرپيچي مي كه از آن  هستند كه بين خدا و آنانيهاي شريعت ها، فرمان اين فرمان

  .ها بايد از راه شريعت خارج شوند تا خدا فيض و بركت خود را ارزاني كند اند پس آن قرار گرفته
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وسيلة موسي داده شد كه شامل   دارد كه بهداللت بر كل شريعت» فرمان«در اينجا كلمة 
  .شود فرمان نيز مي ده

  :گويد بعداً در باب بعدي پولس مي
» .پس كسي دربارة خوردن و نوشيدن و دربارة عيد و هالل و سبت بر شما حكم نكند«

  )16:2كولسيان (
كردن فرايض كه همان محو . هاي قبلي آن دارد در اينجا رابطة مستقيم با آيه» پس«كلمة 

  .باشد  مسيح ميواسطة مرگ به
كند كه رعايت روز سبت در ميان همان  دوباره ذكر سبت در پايان آيه اشاره به اين مي

فرمان   فرمان چهارم از ده،فرمان نگهداري روز سبت. اند فرايضي قرار گرفته است كه محو شده
 مسيح واسطة مرگ شوند كه به ل تمام فرايضي ميفرمان نيز مشمو دهد كه ده و اين نشان مي. است

  .فرمان، يك سيستم كامل و منفرد است  به همراه دهشريعت. اند محو شده
فرمان، يك سيستم   به همراه دهشريعت. كند اين موضوع آنچه را كه قبالً گفتيم تأييد مي

 كامل و منفرد توسط موسي به منظور حصول عدالت داده شد، و اين سيستم. كامل و منفرد است
  .توسط مسيح نيز به انجام رسيد

زيرا كه او سالمتي ما است كه هر دو را يك گردانيد و ديوار جدايي را كه در ميان بود «
 تا  احكام را كه در فرايض بود به جسم خود نابود ساختو عداوت يعني شريعت. منهدم ساخت

  )15-14:2 افسسيان( ».كه مصالحه كرده از هر دو يك انسان جديد در خود بيافريند
 بر روي صليب فرمان شريعت  عيسي بهوسيلة كفاره و مرگ گويد كه به پولس در اينجا مي

بود برداشته شد و اين امكان ها  بدينوسيله آن جدايي بزرگي كه بين يهود و امت. انداخته شد
  .وسيلة خون مسيح ها چه يهود با خدا به مصالحه برسند آن هم به وجود آمد كه چه امت به

كند كه تمام شريعت موسي، از جمله  طور واضح اين را بيان مي به»  احكامشريعت«عبارت 
  . روي صليب، ديگر قادر نيستند عدالت را به ارمغان بياورند مسيح بر، با مرگ»فرمان ده«

كند و به   اشاره ميداران با شريعت  پولس دوباره به رابطة ايمان10-8:1در اول تيموتاؤس 
  .رسدي مهمين نيتجه
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و اين . كار برد  نيكو است اگر كسي آن را برحسب شريعت بهدانيم كه شريعت ليكن مي«
دينان و  شود بلكه براي سركشان و طاغيان و بي بداند كه شريعت به جهت عادل موضوع نمي

گناهكاران و ناپاكان و حرامكاران و قاتالن پدر قاتالن مادر و قاتالن مردم و زانيان و لواطان و 
گويان و قسم دروغ خوران و براي هر عمل ديگري كه بر خالف تعليم  مردم دزدان و دروغ

  ».حيح باشدص
يك طرف مرد عادل وجود دارد و طرف . كند اينجا پولس به دو گروه از مردم اشاره مي  

. شود، مسيحي حقيقي نيست شخصي كه مرتكب اين گناهان مي. ديگر ليست گناهان مختلف
  .چنين شخصي با ايمان به مسيح، از اين گناهان رهائي نيافته است

او . كند، ديگر مجرم اين گناهان نيست ماد ميشخصي كه به مسيح به خاطر نجات اعت  
شمرده شده است، نه با عدالت خود، بلكه با عدالت خدا كه با ايمان به  بخشوده شده، و عادل

  .شود  ميانجاممسيح 
 او ديگر تحت سلطة ، عادلي نيست  براي چنين انسانكند كه شريعت پولس تأييد مي

  .شريعت نيست
  )14:8 روميان( ».شوند ايشان پسران خدايند  مياني كه از روح خدا هدايتزيرا همة كس«

شوند اين مشخصه پسر   ميوسيلة روح خدا هدايت پسران واقعي خدا آناني هستند كه به
  :گويد توجه كنيد پولس چه مي. خدا بودن است

  )18:5 غالطيان( ». نيستيد شويد زير شريعتاما اگر از روح هدايت«
وسيلة روح   شدن بهتيكند، هدا  مشخص مي راكه پسران حقيقي خدا بنابراين، چيزي  
  .  نيستندباشد ـ اين چنين مردم زير سلطة شريعت خدا  مي

اگر شما با ايمان به مسيح ، فرزند واقعي خدا هستيد، دليل : گوييم ما مختصراً چنين مي  
شويد و اگر تحت هدايت روح هستيد، ديگر تحت   ميالقدس هدايت آن اين است كه با روح

توانيد در يك زمان هم تحت هدايت روح باشيد و هم تحت شريعت  شما نمي.  نيستيدشريعت
  .قرار بگيريد
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توانيم با مثالي ساده اين تضاد را بيان كنيم  در اينجا مي.  نيستندزندان خدا زير شريعتفر  
شريعت مانند نقشه . يكي نقشه و ديگري راهنما: خواهد برود دو راه دارد اگر كسي به جايي مي

  .القدس، مثل راهنما است ولي روح. كند عمل مي
يك نقشه كامل و بدون اشتباه با تمام جزئيات را در دست دارد و به  انسان زير شريعت  

ش برود مستقيماً از زمين به ياو گفته شده كه اگر تمام جزئيات را رعايت كند و بدون اشتباه پ
كس تاكنون نتوانسته است كه شريعت را بدون هيچ اشتباهي به  ولي هيچ. بهشت خواهد رفت

  .فر زمين تا بهشت با رعايت كامل شريعت طي نكرده استكس تاكنون س هيچ. انجام رساند
سپارد،  دهنده است مي مسيح است خود را به او كه نجات ولي شخصي كه زير فيض عيسي

القدس از بهشت آمده است و راه  روح. فرستد  او ميالقدس را براي هدايت مسيح روح سپس عيسي
القدس و با  وسيلة روح دار كه به مسيح ايمان دارد به  يك ايمان.داند و به نقشه نيازي ندارد را مي

چنين .  است احتياج ندارداو به نقشه كه همانا شريعت. رسد هدايت شخصي او به آسمان مي
القدس هرگز مخالف طبيعت خودش عمل   وابسته است و روحداري كامالً به روح القدس ايمان
  .كند نمي

وسيلة روح خدا  دهد كه آناني كه زير فيض هستند به بنابراين عهدجديد به ما تعليم مي
  . وابسته نيستندشوند و به شريعت  ميهدايت

رسيم كه خدا هرگز اين توقع را از انسان نداشته است كه با  ما به اين نيتجه مي پس 
  .بخواهد به عدالت حقيقي برسد رعايت شريعت

اگر خدا هرگز چنين توقعي را از انسان نداشته : انگيزاند گيري يك سؤال را برمي اين نتيجه
   را به انسان داد؟است، پس چرا شريعت

  .اين سؤالي است كه در فصل آينده به آن خواهيم پرداخت
.  برسدوسيلة شريعت د كامالً به آن عدالت بهخدا هرگز انتظار اين را نداشته كه انسان بتوان

  !كند گيري ما را با يك سؤال جالب مواجه مي اين نتيجه
فرمان  شمردگي برسد پس چرا ده  به عادلوسيلة شريعت اگر خدا انتظار نداشت كه انسان به

  را به انسان داد؟
  .نيمك ما در فصل بعد اين مسئله را بررسي مي
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 پانزدهمفصل 
 عتيهدف و منظور شر

 
  

  آشكار كردن گناه
  

  .ط گناه آلود انسانها استياندن شراي نماعتين هدف و منظور شري ترياصل
 ي كند تا هر دهانيعت خطاب ميد به اهل شري گوي معتيم كه آنچه شرياالن آگاه هست"

 در حضور يچ بشريعت هياز آنجا كه به اعمال شر. ندير قصاص خدا آيلم زبسته شود و تمام عا
  )20-19 : 3 روميان (".عت دانستن گناه استياو عادل شمرده نخواهد شد چونكه از شر

 در حضور او عادل شمرده نخواهد يچ بشري هعتيبه اعمال شر"ز به جمله يقبل از هر چ
عت در نظر خدا ي قادر نخواهد بود با عمل به شريچ انسانيگر، هيبه عبارت د. دي توجه كن"شد

  .ديخود را عادل بنما
 كه ين هدف و منظوريگر، اولي دين صورت، پولس رسول دوبار در دو جايبه هم

ر يتمام عالم ز"د ي گويپولس در ابتدا م.  كنديان مي به خاطر آن داده شده است را بعتيشر
 خدا قرار يتمام عالم مورد داور"ن است كه ين جمله ايگر اي ترجمه د".دنيقصاص خدا آ

  ".عت دانستن گناه استياز شر"د ي افزاي و سپس م".رنديبگ
د، بلكه بر عكس تا ي داده نشد تا انسانها را عادل نماعتيم كه شريابي يب در مين ترتيبه ا

 ي خدا قرار مين رو به خاطر گناهانشان مورد داورياز اانسانها را آگاه كند كه گناهكار هستند و 
  .رنديگ

را كه يعت ندانستم زيحاشا بلكه گناه را جز بشر.  گناه استعتيا شريم آي پس چه گوئ"
  )7 :7 يانروم  (".گفت كه طمع مورزيعت نميدانستم اگر شريشهوت را نم
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 من ي برايكوئيا نيپس آ. كوي مقدس است و حكم مقدس و عادل و نعتيه شرص خال"
 شد تا  من باعث مرگي برايكوئيله نيحاشا بلكه گناه تا گناه بودنش ظاهر شود بوس. ديموت گرد

  )13-12: 7 يانروم (".ث شوديت خبيآنكه گناه بسبب حكم به غا
  .قت هستنديك حقيانگر ي بي كند كه همگيستفاده مپولس رسول از سه عبارت مختلف ا

  )7 : 7 يانروم ("عت ندانستم ي گناه را جز بشر"
  )13 : 7 يانروم (" بلكه گناه تا گناه بودنش ظاهر شود "
  )13 : 7 يانروم ("ث شود يت خبي تا آنكه گناه بسبب حكم به غا"

قت گناه را كه ي  و حق–ت گناه را رو كند ين بود كه ماهي اعتيگر، منظور شريدبه عبارت 
 ي برايچ عذري هيگر جايب دين ترتيبه ا. بنده، مخرب و كشنده آشكار سازدي است فريزيچ

  . ب خورده انديط گناه آلود فرينكه به خاطر شراي ماند به اي نميانسانها باق
ص ي تشخيماريابتدا ب: وجود دارد  يه مشخصي رويماريك بيعالجه  ميز براي نيدر پزشك

 كند و ينه ميمار را به دقت معايپزشك فرد ب. گرددي معالجه اقدام مي شود و سپس برايداده م
ن مرحله است ينان حاصل كند؛ و تنها پس از انجام اي او اطميماريص بي كند تا از تشخي ميسع

  . كنديجه اقدام من راه معاليز بهتري تجويكه برا
قبل از .  كندي انسان استفاده مياز روحاني برطرف كردن نيه براين رويز از هميخدا ن

از همه انسانها ي رنج و نيعلت اصل. دهديص ميط را تشخيز دارو، او شرايتجوو راه عالج كشف 
گناه به كه يتا زمان. گناه:  گرددي مشترك است، خالصه ميان همه آحاد انسانيز كه ميك چيدر 

 را برطرف ي انسانيازهايز قادر نخواهد بود نيچ چي نشده است، هيص و شناسائيطور كامل تشخ
  .سازد

 ي انسانيازهاي علت همه رنجها و نيل تنها كتاب موجود در جهان است كه به درستيانج
 ياب كه دارد، كتيگري ديايل و صرف نظر از تمام مزاين دليل تنها به هميانج. دهديص ميرا تشخ

  .است منحصر به فرد و با ارزش
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  شتن ي نجات خوي انسان براياثبات ناتوان
  

ن است كه به انسانها به عنوان ي به خاطر آن داده شده است اعتي كه شرين منظوريدوم
ل يك تماي. شان، خود را عادل گرداننديستند با تالشهايموجودات گناهكار نشان دهد كه قادر ن

ل ين تمايهم. ض و رحمت خدا باشدي است كه دوست دارد مستقل از فيدر نهاد هر انسان يعيطب
عت گناه ي است بر طبيلي شود و هم دلي خود هم منجر به گناه ميبه مستقل بودن از خدا به خود

  .ت را قبول كنندين واقعيستند اي از آدمها حاضر نياريآلود انسان، اگر چه بس
 كه از خود ين واكنشي برد، اوليعت گناه آلود خود مي به طبيجه، هرگاه انسان پيدر نت

دا كند كه بواسطه آنها بتواند راه ي را پيليكند تا راهها و وساي مين است كه سعي دهد اينشان م
ض و رحمت خدا، نزد او يش، خود را بدون اتكا به في انسانيابد و با تالشهاي خود بي برايعالج

 انسان، ي براين مذهبيت قواني و رعاينيع دي شراي دوران متمادي طلين دليبه هم. عادل گرداند
انسان با .  برخوردار بوده انديك جذبه قوينه او، همواره از يشيت و پيصرف نظر از قوم و مل

 ي كرده است تا ضمن ساكت كردن نداي همواره سعينين ديت قوانيع و رعايعمل كردن به شرا
  .ش عادل گرداندي شخصيشهاز با تالي وجدان، خود را نيدرون

پولس رسول تالش .  بودي موسعتي به شريان مذهبيلي از اسرائيريقا واكنش كثين دقيا
  . كنديف مينطور توصيدن خود اي عادل گردانيل را براي اسرائيبن

ع عدالت يخواستند عدالت خود را ثابت كنند مطيرا كه چون عدالت خدا را نشناخته مي ز"
  )3 : 10 روميان (".نگشتندخدا 

ع ي كرد تا عدالت خود را ثابت كند، لذا موفق نشد تا مطي ميل سعي اسرائيكه بنياز آنجائ
   اجتناب از اطاعتي  به معن-شان ي اين رو، غرور روحانياز ا.  عدالت او شوديخدا و راهها
  . اشتباهشان بوديل  علت اص-ض او يل به مستقل شدن از رحمت و فيخدا و تما
ن ين همه، هرگاه انسانها واقعا بخواهند با خودشان رو راست باشند، مجبورند ايبا ا

 خودشان را عادل ي و مذهبين اخالقيت قوانيشوند با رعايقت را قبول كنند كه هرگز موفق نميحق
    يسعك زمان ياو خود در . كنديف مين تجربه را درباره خودش توصيپولس رسول ا. گردانند
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        د دري گوين باره ميآنچه كه او در ا.  عادل گرداندعتيت شريكرد تا خودش را با رعايم
  . ثبت شده است23-18 : 7 انيروم

را كه اراده در من يست زي ساكن نيكوئيچ ني در جسدم هيعنيدانم كه در من يرا مي ز"
 را كه ي كنم بلكه بديخواهم نمي را كه ميكوئيرا آن نيز. ي نكو كردنيحاضر است اما صورت ن

ستم بلكه گناه كه در يگر فاعل آن نيكنم من ديخواهم ميپس چون آنچه را نم.  كنميخواهم مينم
 نزد من حاضر ي كنم بديكوئيخواهم نيكه ميابم كه وقتيي را معتين شريلهذا ا. من ساكن است

 يگر در اعضاي ديعتيلكن شر. عت خدا خوشنودمي به شريت باطنيانسانرا بر حسب يز. است
عت گناه كه در يسازد به آن شرير ميكند و مرا اسيعت ذهن من منازعه مينم كه با شري بيخود م
  )23-18 : 7 روميان (".  من استياعضا

 ي ممانه هم به عدالت اعترافيد كه صمي گوي سخن مينجا پولس رسول مثل كسيدر ا
 كند تا ي ميشتر سعين حال، هر چه كه بيبا ا.ت كندي را رعاعتين شريل دارد قوانيكند و هم تما

  ي شود كه در اعضايگر مي ديعت و قدرتيشتر متوجه حضور شريعت را اجرا كند، بين شريفرام
 عادل ي و تالش او را برايمام سع كند و تيعت عمل ميه شري او ساكن است، و مدام علبدن

  . سازدي باطل مينين ديت قوانيبودن و رعا
  .ح داده شده استي توضيشتري با وضوح بين كشمكش دروني ا21ه يدر آ

  ".  نزد من حاضر استي كنم بديكوئيخواهم نيكه ميابم كه وقتيي را معتين شري لهذا ا"
 تواند يانسان هرگز نم. نها آن را تجربه كرده اند است آشكار كه همه انساين تناقضيا

ن رو، هر تالش انسان ياز ا.  كند تا خوب باشديدرك كند تا چه حد بد است، مگر آنكه واقعا سع
 رساند، كه بواسطه آنها يعت گناه آلود و العالج او را به ظهور ميأس و طبي خوب بودن، يبرا

  . كننديجلوه مهوده ي خوب بودن بي او برايهمه كوشش ها
ن است كه نشان دهد انسان نه تنها گناهكار ي، اعتين منظور و هدف شرين، دوميبنابرا

  .ش خود را عادل سازديست خود را نجات دهد و با تالشهاي قادر نياست، بلكه حت
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  حي ظهور مسينيش بيپ
  

 ظهور ينيش بين است كه پيده شد، ا به خاطر آن داعتي كه شرين منظور و هدفي سوم
ق او انسان قادر خواهد بود تا به نجات و ي كه تنها از طريكس. دياي كند كه مقرر بود بي را ميمنج

ما يت ها مستقنبو: ن شده است يعت به دو روش تأمين هدف در شريا. ابدين دست بيعدالت راست
 ينيش بيك ظهور را پي بطور سمبلي مذهبين هايآئمراسم و .  كردنديشگوئي را پيظهور منج

  .كردند
 آنجا 19-18 : 18ه ي را در سفر تثنعتيم در چارچوب شري مستقيت هاك نمونه از نبوي

  : د ي گوي دهد و ميل را خطاب قرار مي اسرائي قوم بنيق موسيكه خداوند از طر
شان مثل تو مبعوث خواهم كرد، و كالم خود را به يبرادران اان يشان از مي اي را براياينب

  ) 19-18 : 18ه يتثن ( .شان خواهد گفتيم به ايدهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرما
ح ي مسيسيما به عي كند و آنها را مستقي را نقل قول مين كلمات موسيبعدها پطرس ا

، در عتي در شريت موسجه نبويدر نت). 26-22 : 3د به اعمال يمراجعه كن(  هد ينسبت م
  .افتيد تحقق يح در عهد جديت مسيشخص

 وجود دارند كه ظهور يادي زي، نمونه هاعتي شريني دين هايها و آئيدر مراسم قربان
  . شده استييشگويد، پياي كه مقرر بود بي ايح را به عنوان منجي مسيسيع

 كند ي را مي نجاتيشگوئي برّه پي و قربانن فصحي آئ12 باب به عنوان مثال، در سفر خروج
ب در ي صليد فصح بر رويح، كه در وقت مقرر در زمان عي مسيسي كننده عكه بواسطه خون كفّاره

 متنوع مرتبط با كفّاره گناه و تقرّب به يهايبه نحو مشابه، قربان.  شوديخته شد، حاصل ميجلجتا ر
 كفّاره  متنوع مرگي از جنبه هايف شده اند، همگيه توصيخدا كه در هفت فصل اول سفر تثن

  . كنندي ميشگوئيب را پي صليح بر روي مسيسي گونه عيكننده و قربان
ل ي اسرائين كلمات به قوم بنيح را با اينده  مس دهدي تعمييحيل است كه ين دليبه هم

  :كند ي ميمعرف
  )29 : 1 وحناي (".داردينك برّه خدا كه گناه جهان را بر ميا ... "
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 كه در يح به عنوان كسيدار مسيما به ديل مستقي اسرائي، بنيح به برّه قربانيه مسيبا تشب
  .  شدندتي شده بود، هدايشگوئي درباره او پعتي شري قربانين هايتمام آئ

  : شده استينطور جمع بندي ااني در رساله پولس به غالطعتين هدف و منظور شريا
ح است ي مسيسيمان به عي كه از اير گناه بست تا وعده ايز را زي بلكه كتاب همه چ"

 كه يماني آن ايم و براي نگاه داشته بودعتير شريمان زياما قبل از آمدن ا. دمانداران را عطا شويا
مان يح برساند تا از اي ما شد تا به مسيعت الاليپس شر. ميست مكشوف شود بسته شده بوديبايم

  )24-22 : 3 انيغالط (". ميعادل شمرده شو
 كند كه در خانه ي ميه شده است داللت به غالم ارشد ترجم" الال" كه به يونانيواژه 

ست بعدا آنها را ي بايه كودكان او، مي اوليت آموزشهاي ثروتمند ضمن عهده دار بودن مسئوليمرد
  . اورديشرفته تر هر روز تا مدرسه ببرد و بي پيجهت كسب آموزشها

 كسب عدالت يه را براي اولي هايل راهنمائي اسرائيز به بني نعتيق مشابه، شريبه طر
 يسيمان آوردن به عي ايشان به سوي اتي هداي شد برايله ايمقبول خدا داد و بعد از آن وس

عت يمان به او بدون اعمال شريح و بواسطه اي كه تنها از مسيقيح و آموختن درس عدالت حقيمس
  .  شوديحاصل م

ل كودكان ارباب خود به معلّم مدرسه كامل و به يا تحوفه آن غالم ارشد بيهمانگونه كه وظ
ح، و ي مسيسيح موعود، عي مسيل به سوي اسرائي بنتيز با هداي نعتيفه شريد، وظي رسيان ميپا

.  رسديان ميمان به او، كامل و به پايق ايازشان به نجات از طريشان جهت درك نيكمك كردن به ا
  :كندي ميريجه گينطور نتيل پولس رسول اي دلنيبه هم

  )25 : 3 انيغالط (".ميستير دست الال نيگر زيمان آمد ديكن چون اي ل"
  .ميستي نعتيگر تحت شري كه دين معنيبه ا

  
  لي اسرائينجات بن

 در رابطه با عتيگر از اهداف شري ديكي است كه در آن يدر كلمات پولس رسول عبارت
  : د ي گوي ميليك اسرائيپولس به عنوان .  شوديل آشكار مي اسرائيبن
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ست يباي كه ميماني آن ايم و براي نگاه داشته بودعتير شريمان زي اما قبل از آمدن ا"
 )23 : 3 انيغالط (".ميمكشوف شود بسته شده بود

ن ها و ي خاص نگاه داشته بود، كه بواسطه آئيل را همچون قومي اسرائي قوم بنعتيشر
 خدا آنها را ي خاصير اقوام مجزا شده بود، و بخاطر منظورهايژه اش از ساي ويمراسم مذهب

ل گرفته بود، ي اسرائي كه از خدا درباره سرنوشت قوم بنيياي، در رويبلعام نب. دعوت كرده بود
  . كندينطور اعالم مي آنها ايبرانقشه خدا را 

 است كه ينك قوميا. مينمايو از كوهها او را مشاهده م. نميبيها او را مرا از سر صخرهيز
  ) 9 : 23 اعداد (.ان امتها حساب نخواهد شديشود، و در مي ساكن مييبه تنها

گانه ي مستقل و ي و همچون قومن بود كه آنها تنهايل اي اسرائي قوم بنياراده كامل خدا برا
ن منظور و ين اوليل اي اسرائي بني كه نافرماني وقتياما حت.  ن خودشان ساكن شونديدر سرزم

ن ي كرد، و موجب شد تا از سرزميشان در نظر گرفته بود باطل و خنثي اي را كه خدا برايهدف
شان يخدا باز هم به اگر اقوام پخش و سرگردان شوند، يان دي وطن شده و در ميخودشان جال

  .ر اقوام مجزا نگاه دارنديفرمان داد تا خودشان را از سا
 ي ميهودير يان اقوام غيهود در مي قوم يخ پراكندگي كه از تاريدر طول تمام نوزده قرن

 كه ينها و اقواميدر تمام سرزم. افته استي تحقق يزين حكم خدا بطور شگفت انگيگذرند،  ا
ت خاص خود را از دست نداده اند و همواره بصورت ي آمده اند، هرگز هوان آنهايان به ميهودي
 ين عاملي، مهمتري موسعتيت از شريتبع.  مانده اندير اقوام باقيك گروه خاص و مجزا از ساي

  .ر اقوام مستقل نگه داشته استيل را از ساي اسرائياست كه بن
 ي اعطا شده است را مي موسعتيخاطر آنها، شر را كه به يجه، چهار منظور و هدفيدر نت

  .نطور خالصه كرديتوان ا
  .شان نشان دهديط گناه آلود انسانها را به ايعت و شراي داده شد تا طبعتيشر
ستند با ي گناهكار، نشان داد كه قادر نين به انسانها، به عنوان موجوداتي همچنعتيشر

 .شان خود را عادل گردانديتالشها

 كرد كه مقرر يشگوئي را پي خاص خود، ظهور منجينهاي با نبوتها و مراسم و آئعتيشر
 .ابندين دست بيد تا تنها بواسطه او انسانها  به نجات و عدالت راستيايبود ب



 هدف و منظور شريعت

 

 

١٥٢ 

 در جهان، ي قرنها پراكندگي خاص طيل را همچون قومي اسرائي داده شد تا بنعتيشر
 ي كند، نگه داشته ميق آنها دنبال مي كه از طريز به خاطر اهدافي اكنون نين قوم حتيا. نگه دارد

 . شود

  
 حيافتن بطور كامل توسط مسيتحقق 

 
ان كرده ي بعتي و رابطه خودش با شريح درباره تلقي كه مسيبدون در نظر گرفتن حرفهائ

ل به كمال يام انجيعت و پيان شري خودمان را درباره رابطه مي هايم بود بررسي نخواهاست، قادر
  .ميبرسان

م يامده ام تا باطل نماياء را باطل سازم نيا صحف انبي د كه آمده ام تا توراتي گمان مبر"
 از يا نقطه ايهمزه ل نشود ين زايم تا آسمان و زمي گوينه به شما ميرا هرآيز. بلكه تا تمام كنم
 )18-17 : 5 يمت (".ل نخواهد شد تا همه واقع شوديتورات هرگز زا

ت يب و رعاي عينكه او شخصا با عدالت بي را تمام كرد؟ اول اعتيح شري مسيبه چه معن
  .عت را تمام كردي، شريني دين هايمداوم و بدون نقص همه آئ

ر يده شد و زيد خدا پسر خود را فرستاد كه از زن زائيكمال رسكن چون زمان به ي ل"
  ".ميابي را بيه كند تا آنكه پسر خواندگيعت باشند فدير شري را كه زي متولّد تا آنانعتيشر

  )5-4 : 4 انيغالط(
ح با ي مسيسيع. دي  توجه كن".. . متولّد عتير شريده شد و زياز زن زائ ... "به عبارت 

ن ها و دستورات يت از آئي و بطبع موظّف به تبعيهوديك يك انسان، يتولّد خود به عنوان 
عت ي انحراف از آنچه كه شري ذره اي خود، بدون حتيني زمياو در تمام طول زندگ. عت بوديشر

ن ياز ا. ن آن عمل نمودي دستورات و فرامة كرد، بطور كامل به همي درخواست ميهودياز هر 
عت متولّد شده بودند،  تنها يش از او تحت شري كه پي كسانةان همي در مي به تنهائيسينظر، ع

  . ت كرديعت را به طور كامل رعاي بود كه شريكس
 ي خود بر روةد كنن كفّارهگر و با مرگي ديي را به معناعتيح شري مسيسينكه، عيدوم ا

  .ب تمام كرديصل
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  ... افت نشد يچ گناه نكرد و مكر در زبانش ي او كه ه"
ش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت ي خواو كه خود گناهان ما را در بدن

  )24و22 : 2اول پطرس  ("... م يست نمائيز
ش ي خو بودند در بدنعتيحت شر را كه تي آنانةح خود بدون گناه، گناهان هميمس

 آنان بطور كامل ة هميعت را كه موت است، براي شرةمين تاوان و جريمتحمل شد، و سپس آخر
ش آمد تا بدون آنكه بخواهد عدالت مقدس و ين امكان پيز اي خدا نين كار برا يبا ا. پرداخت كرد

ب ي صليح را بر روي مسة كنند كفّارهمان مرگي را كه با اين كساة خود را اصالح كند، هميآسمان
  . قبول كنند، بطور كامل عفو كند

 خود كه در عدالت يابتدا، با زندگ.  را تمام كردعتيح در دو مرحله شريجه مسيدر نت
 ة هميعت براي را كه شري خود، تا با آن تاوانة كنند كفّاره شد و سپس با مرگيكامل سپر

  .ديز پرداخت نمايعان در نظر گرفته بود نينامط
 عتيا در شريدن به تمام آنچه كه انبي خود  با تحقق بخشيح در زندگينكه، مسيسوم ا

 در همان يحت. مام كردعت را تي فرستادن او را داده بود، شرة كه خدا وعديحي و مسي منجةدربار
  :ديگوينطور ميل اي او به نتنائةپس درباريلي او، فيني خدمت زميابتدا

وسف ي پسر يسيم كه عيافته ايا مذكور داشته اند ي و انب در توراتي را كه موسي آنكس"
  )45 : 1 وحناي (". استيناصر

  : ن گفت ي خود چنزش، به شاگردانياخ و رستز پس از مرگيح نيمس
 و ي موسست كه آنچه در توراتي با شما بودم گفتم ضروري كه وقتين است سخناني هم"
  )44 : 24 لوقا (". من مكتوب است به انجام رسدةا و زبور درباريصحف انب

 كامل يبا زندگ) 1:  را تمام كرد عتيق شريه طرح به سيم كه مسي كنين، مالحظه ميبنابرا
 آنچه ةدن به هميبا تحقق بخش) 3ان مردگان، يز خود از مي كننده و رستاخ كفّارهبا مرگ) 2خود، 

  . شده بوديشگوئيعت پيح موعود در شريكه درباره مس
  : م ي پولس رسول موافقت نمائي گفته هام بطور كامل باي توانيب، مين ترتيبه ا

 ".مي داريعت را استوار ميحاشا بلكه شر. ميسازيمان باطل مي را به اعتيا شري پس آ"
  )31 : 3 روميان(
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مان قبول كند قادر خواهد بود تا بدون يح را با اي كننده مس كفّاره كه مرگيمانداريهر ا
 در ين فردي چني براعتي را كه شري، هر عنوانيت خاصيا كسب صالحي و يزيران كردن چجب

 ة نجات، هرگز مكاشفيح برايمان به مسيا. رديقت بپذيك حقيرد بطور كامل به عنوان ي گينظر م
  . رسانديبلكه بر عكس، آنرا به اتمام م.  زنديعت را كنار نميشر

      ".مان آوردي هر كس كه اي بجهت عدالت براعتينجام شرح است ايرا كه مسي ز"
  )4 : 10 روميان(

) 1:  مرتبط داردي ترجمه شده است، دو معنا" انجام"نجا بصورت ي كه در ايوناني ةواژ
ن يبه هر دو ا.  رسدي به اتمام ميزيآنچه كه با آن چ) 2. شودي به خاطر آن انجام مي كه كاريهدف
  .ديح به انجام رسي با مسعتي، شريمعان

 به آن يازيچ نيگر هيح آورد، ديت به نزد مسي ما را با موفقعتينكه شري اول، هميبه معنا
 حصول عدالت ي برايله ايعت به عنوان وسي خود به شرح با مرگي دوم، مسيبه معنا. ستين
  . حصول عدالت كامل استي براين به او تنها شرط الزم و كافماياكنون ا. ديان بخشيپا

تا ابد " از كالم خدا كه ي بطور كامل به عنوان بخشعتيگر شرين حال، از جوانب ديبا ا
 هستند كه يرير ناپذييق تغيت و مكاشفات آن حقاخ، نبويتار.  همچنان پا برجاست"دوام دارد

  . ماندي ميه تا ابد باقبطور جاودان
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 فصل شانزدهم
  عدالت حقيقي

  
بعد از آزمايشات، پزشك . مردي براي درد شكم نزد پزشك رفت و توضيحاتي داد  

  .باشد متوجه شد كه اين ناراحتي از آپانديسيت مي
  »اين ديگر چيست؟«: مرد با تعجب گفت» !آپانديست «
: مرد گفت» .باشد نام آپانديس مي  عضوي بهآپانديسيت يك نوع التهاب در«: دكتر گفت  

  ».دانستم كه اين درد و ناراحتي ممكن است از ورم كردن آپانديس باشد من تا حاال نمي«خوب، 
داران به برخي مشكالت و زحمات روحاني  درست به همين صورت، بسياري از ايمان  

مبود اعتماد به نفس، نداشتن خود آگاهي دارند، مشكالتي مانند ناپايداري روحي، ناسازگاري، ك
دانستند كه ريشه تمام اين دردها و  اگر يك چنين مسيحياني مي  .باشد آرامش از آن جمله مي

زحمات در عدم درك صحيح اين تعليم بنيادين عهدجديد دربارة رابطة ميان ايمان و اعمال و يا 
 اين مرد را كه آپانديست  نيز اعترافباشد، در آنصورت ايشان  و فيض ميرابطة ميان شريعت

دانستيم كه عهدجديد چيزهائي در رابطه با  خوب تابحال ما نمي«گفتند  كردند و مي داشت را مي
  ».درد و زحمت ما براي گفتن دارد

  :اي را كه از اين دو موضوع مرتبط گرفتيم، بيان كنيم طور مختصر نتيجه اجازه بدهيد به
وسيلة ايمان  كند كه نجات تنها به روي اين تعليم تأكيد مي دجديد بهسراسر عه

  .مسيح، بدون هيچ نوع عمل انساني ايمان به عمل انجام شدة كفارة عيسي. ممكن است
  .گردد شود، هميشه با توبه ابراز مي ايماني كه منجر به نجات مي

كنيم، اعمال  ميها ايمان و نجات حقيقي خود را ابراز  واسطة آن اعمالي كه به
 .شود خواهد، با شريعت موسي حاصل نمي عدالتي را كه خدا از ما مي.  نيستندشريعت

سوي يك سؤال ديگر   موسي، طبيعاً ما را بهها دربارة ذات و هدف شريعت گيري اين نتيجه
  :دهد سوق مي
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صورت اعمالي كه  شود، در آن  موسي حاصل نميبخش با رعايت شريعت اگر ايمان نجات
بخش را ابراز كرد، كدامند؟ چه نوع اعمالي را ما توقع داريم تا در  ها بتوان ايمان نجات با آن

   به مسيح نجات يافته است، ببينيم؟زندگي شخصي كه با اعتراف
  و فيض را پولس رسول در رسالة روميانجواب اين سؤال و كليد فهم رابطه ميان شريعت

  :داده است
سبب جسم ضعيف بود خدا پسر خود را در   محال بود چونكه بهزيرا آنچه از شريعت«

شبيه جسم گناه و براي گناه فرستاده بر گناه در جسم فتوا داد تا عدالت شريعت كامل گردد در 
  )4-3:8 روميان( ».كنيم سم بلكه بر حسب روح رفتار ميماياني كه نه بر حسب ج

» ما«كلمه » ... كامل گردد در ماياني تا عدالت شريعت«: در اينجا عبارت كليدي اين است
 شوند و مي گويد اين شريعت نيست كه  ميالقدس هدايت كند به مسيحياني كه از روح اشاره مي

دهد  اين عبارت چه معني مي. باشد گردد، بلكه عدالتي كه در شريعت مي در مسيحيان بايد كامل 
  ؟»تا عدالت شريعت كامل گردد«

  :جواب اين سؤال را عيسي خودش به وضوح داده است
اي استاد، كدام «: از وي به طريق امتحان سؤال كرده، گفت. و يكي از ايشان كه فقيه بود«

اينكه خداوند خداي خود را به همه دل و «: عيسي وي را گفت»  بزرگتر است؟حكم در شريعت
و دوم مثل آن است يعني . اين است حكم اول و اعظم. تمامي نفس و تمامي فكر خود محبت نما

  ». و صحف انبيا متعلق استبدين دو حكم، تمام تورات. همساية خود را مثل خود محبت نما
  )40-35:22 متي(

  دو فرمان بزرگ
  

كند را   است و پولس به آن اشاره ميبا اين كلمات عيسي آن عدالتي را كه در شريعت
شريعت موسي در يك برهة زماني از تاريخ و به يك بخش كوچك از نژاد . دهد توضيح مي

، دو فرمان بزرگ و ابدي و غيرقابل تغيير ولي در وراي اين نظام كامل شريعت. انساني داده شد
  .خداوند براي تمامي نسل ها وجود دارد
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  ».همساية خود را مانند خودت دوست بدار«و » خداوند خداي خود را دوست بدار«
 موسي بياني تفصيلي از اين دو فرمان بزرگ است ـ محبت به خدا و محبت به شريعت

. اس نظام شريعت موسي و تمام پيام و رسالت همة انبياء عهدعتيق بوداين دو فرمان اس. همسايه
، »محبت به خدا«: بينيم بندي شده مي طور جمع بنابراين، عدالت شريعت را در اين دو فرمان به

  .»محبت به همسايه«
  :دهد  تعليم مي7-5:1همين فكر و انديشه را پولس در اول تيموتاؤس 

كه از اين امور . ريا ل پاك و ضمير صالح و ايمان بياما غايت حكم محبت است از د«
 بشوند و حال خواهند معلمان شريعت و مي. اند گويي توجه نموده بعضي منحرف گشته به بيهوده

  ».نمايند گويند و نه آنچه به تأكيد اظهار مي فهمند آنچه مي آنكه نمي
  .»كم محبت استغايت ح«: به اين عبارت واضح و روشن توجه كنيد

خاطر آن داده شد ، محبت است ـ محبت به خدا   بهترين هدف و منظوري كه شريعت عالي
كه دنبال شريعت هستند اگر اين  گويد كساني پولس در رابطه با اين نكته مي. و محبت به همسايه

گويند و نه آنچه  ا كه ميفهمند آنچه ر نمي«اصل و پايه اساسي را كه محبت است، در نظر نگيرند، 
  ».نمايند به تأكيد اظهار مي

 را كه محبت است، از كف به عبارت ديگر، يك چنين تفسيري كامالً منظور اصلي شريعت
اين قانون محبت ـ محبت به خدا و محبت به همسايه ـ قانوني است در فراسوي همة . دهد مي

  .قوانين ديگر
  :گويد  مي درباره اين عالي ترين هدف شريعت10-8:13 باب پولس در روميان

مديون احدي به چيزي مشويد جز به محبت نمودن با يكديگر زيرا كسي كه ديگري را «
 را به جا آورده باشد زيرا كه زنا مكن، قتل مكن، دزدي مكن، شهادت دروغ محبت نمايد شريعت

ورز و هر حكمي ديگر كه هست همه شامل است در اين كالم كه همساية خود را مده طمع م
  ».كند پس محبت تكميل شريعت است محبت به همسايه خود بدي نمي. چون خود محبت نما

  :گويد  مي14:5 و دوباره با تأكيد بسيار در غالطيان
شود يعني در اينكه همسايه خود را چون  مل مي در يك كلمه كازيرا كه تمامي شريعت«

  ».خويشتن محبت نما
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هاي مفهومي و قانون  با تمام پيچيدگي»  كامل گرددتا عدالت شريعت«بنابراين، اين عبارت 
  .»محبت«: تواند به يك كلمه محدود شود و قواعد آن مي

  
  محبت، تكميل شريعت

  
گوييد كه من  شما به من مي«: مسئله شخص ممكن است چنين بگويددر رابطه با اين 

توان شريعت را   نيستم، آيا اين به آن معنا نيست كه من ميعنوان يك مسيحي زير شريعت به
خواهد انجام دهم؟ آيا من آزاد هستم كه قتل كنم، دزدي كنم، و هر  بشكنم و هر كاري كه دلم مي

  ؟خواهم بكنم چه مي
خواهد  عنوان يك مسيحي شما هر كاري دلتان مي جواب اين سؤال اين است كه به

عنوان يك مسيحي آزاد نيستيد هر  ولي به. توانيد با محبت كامل به خدا و به انسان انجام بدهيد مي
  .چيزي را كه غير از محبت است انجام دهيد

القدس است،   روحشخصي كه قلب او مملو از عشق و محبت به خداست و تحت كنترل
 محبت و  دوبار دربارة شريعتبه اين علت كه يعقوب. تواند انجام دهد گويد مي هر چه قلبش مي

  :شريعت آزادي سخن مي گويد
 كامل آزادي چشم دوخت و در آن ثابت ماند او چون شنونده لكن كسي كه بر شريعت«

  )25:1 يعقوب( ».اشد بلكه كننده عمل پس او در عمل خود مبارك خواهد بودب فراموشكار نمي
 آزادي كه بر ايشان داوري به شريعت همچنين سخن گوييد و عمل نماييد مانند كساني«

  )12:2 يعقوب( ».خواهد شد
خواند زيرا شخصي كه قلبش  مي» شريعت كامل آزادي«ت را  محب اين شريعتيعقوب

هر آنچه كه يك . خواهد دهد كه خدا مي مملو از محبت خداست، با آزادي كارهايي را انجام مي
چنين شخصي مايل است انجام دهد هميشه منطبق با طبيعت و اراده خداوند خواهد بود زيرا 

  .خداوند خودش محبت كامل است



 

 

159 دهم شانزفصل   
 

كند و محبت خدا در قلب او ساكن است، يك   محبت زندگي ميعتشخصي كه با شري
خواهد  انسان آزاد بر روي زمين مي باشد و تنها شخصي است كه هر زمان هر كاري كه دلش مي

  .چنين شخصي به هيچ شريعت يا قانون ديگري نياز ندارد تا او را كنترل كند. دهد انجام مي
» شريعت ملوكانه«او آن را . دهد  محبت عنوان ديگري نيز مير ديگر به شريعت بايعقوب

  :نامد مي
همساية خود را مثل « ملوكانه را بر حسب كتاب به جا آوريد يعني اما اگر آن شريعت«

  )8:2 يعقوب( ».كنيد نيكو مي» نفس خود محبت نما
است؟ براي اينكه شخصي كه طبق اين شريعت زندگي » ملوكانه «يعتچرا اين يك شر

او در هر زمان، هر چه . او پيرو هيچ قانون و شريعتي نيست. كند كند مانند يك پادشاه عمل مي مي
چون با تكميل اين شريعت، او تمام شريعت را به . دهدگويد،انجام مي را كه قلبش به او مي

ها و در تمام روابط خود بين خدا و انسان، او مانند يك  در تمام موقعيت. كند ميطوركامل عمل 
  .كند پادشاه عمل مي

در اينجا هيچ ناسازگاري : رساند ما را به اين نتيجه مي» عدالت شريعت«بررسي اين عبارت 
 و انجيل و تناقضي ميان آنچه كه در عهدعتيق و شريعت موسي و آنچه كه در عهدجديد

  .مسيح در رابطه با عدالت تعليم داده شده است وجود ندارد عيسي
: شود در هر دو عهد، معيار عدالت واقعي، يكسان است و در يك كلمه خالصه مي

  .ـ محبت به خدا و محبت به انسان» محبت«
ر فيض  موسي است و عملي كه زيتفاوت بين اين دو عهد، يعني عملي كه زير شريعت

  .باشد نه در خود هدف، بلكه در وسيله و روش رسيدن به آن هدف است مسيح مي عيسي
اي كه از  تحت شريعت، وسيله. محبت:  و فيض، هدف يكي استدر هر دو مورد، شريعت

شود، يك نظام قوانين و فرايض است كه از بيرون بر انسان  آن براي رسيدن به محبت استفاده مي
آساي  شود، عمل مداوم و معجزه كار گرفته مي اي كه به ولي تحت فيض، وسيله. يل شده استتحم
  .باشد دار مي القدس در قلب ايمان روح
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خاطر وجود خطا و يا   موسي شكست خورد و به هدف خود نرسيد، اما نه بهشريعت
پولس اين مسئله را .  و جسماني بشرآلود خاطر ذات و طبيعت ضعيف و گناه اشتباه در آن، بلكه به

  : روشن كرده است7 باب در روميان
  )12:7 روميان( ». مقدس است و حكم مقدس و عادل و نيكوخالصه شريعت«
 لكن من جسماني و زير گناه فروخته شده.  روحاني استدانيم شريعت زيرا كه مي«
  )14:7 روميان( ».هستم

  )22:7 روميان( ». خدا خشنودمزيرا كه بر حسب انسانيت باطن به شريعت«
كند و مرا   ذهن من منازعه ميبينم كه با شريعت لكن شريعتي ديگر در اعضاي خود مي«
  )23:7 روميان( ».ر اعضاي من استسازد به آن شريعت گناه كه د اسير مي

شخصي كه به دنبال زندگي زير شريعت است .  به خودي خود عادل و نيكو استشريعت
ها زندگي كند، ولي با  ممكن است صادقانه به معيارهاي شريعت معترف باشد و بخواهد مطابق آن

  .دارد  انسانيش پيوسته او را از انجام آن باز ميهمه اين تفاصيل، قدرت گناه در او و طبيعت
 ها را به همان هدف بزرگ هدايت زير فيض بودن و تحت تعاليم عهدجديد بودن انسان

اي كامالً جديد  محبت به خدا و محبت به همسايه ـ ولي براي رسيدن به آن هدف، وسيله. كند مي
دار شروع  آسا در قلب ايمان فيض با يك عمل معجزه. دده و متفاوت در اختيار انسان قرار مي

  .كند مي
اين تجربه در . نامند مي» القدس تولد از روح«يا » تولد تازه«نتيجه آن چيزي است كه 

  :گويد اسرائيل مي عهدعتيق بيان شده است، آنجا كه خداوند به بني
 سنگي را از   اندرون شما خواهم نهاد و دلو دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در«

  )26:36حزقيان ( ».جسد شما دور كرده دل گوشتين به شما خواهم داد
  :بينيم  نيز ميتأثير اينچنين تحول دروني را در كالم ارميا

اي  عهد تازه آيد كه با خاندان اسرائيل و خاندان يهودا اينك ايامي مي: گويد خداوند مي«
  )31:31 ارميا( ».خواهم بست
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. اينست عهدي كه بعد از اين ايام با خاندان اسرائيل خواهم بست«: گويد اما خداوند مي«
 خود را در باطن ايشان خواهم نهاد و آن را بر دل ايشان خواهم نوشت و من خداي شريعت

  )33:31 ارميا( ». خواهند بودايشان خواهم بود و ايشان قوم من
وسيلة  اين عهد و پيمان جديد را كه خداوند قول داده است، همان عهد فيض است به

  .گوييم مسيح كه ما آن را عهدجديد مي ايمان به عيسي
آن قلب كهنه، . شود آلود انسان كامالً دگرگون مي وسيلة اين عهدجديد، طبيعت گناه  به

شود و به جاي آن قلبي تازه و روحي تازه در درون او  دور انداخته مي حساس بها سنگي و بي
  .اين طبيعت تازه با طبيعت و قوانين خداوند سازگاري و هارموني دارد. شود گذاشته مي

 دارد اين طبيعي است كه به ارادة خدا عمل كند و مطابق كه تولد تازه بنابراين براي انساني
داران  هاي ايمان روي قلب القدس به وسيلة روح  مطلق محبت بهشريعت. يعت او رفتار نمايدطب

  .دهد داران مي اي به شخصيت ايمان حك شده و ذات و طبيعت تازه
سبب جسم ضعيف بود خدا پسر خود را در   محال بود چونكه بهزيرا آنچه از شريعت«

تا عدالت شريعت كامل گردد در .  براي گناه فرستاد برگناه در جسم فتوا دادشبيه جسم گناه و
  )4-3:8 روميان( ».كنيم ماياني كه نه به حسب جسم بلكه بر حسب روح رفتار مي

خاطر خطا و يا   در رسيدن به عدالتي كه مدنظر خدا بود شكست خورد، ولي نه بهشريعت
  .خاطر ضعف طبيعت جسماني انسان ر آن، بلكه بهاشتباه د

بخشد، طبيعتي  كند و به او طبيعتي تازه مي تحت فيض، روح خدا قلب انسان را متحول مي
  .تواند محبت خدا را دريافت و آشكار نمايد كه مي

: بندي بكنيم طور جمع  و عمل فيض را اينتوانيم تفاوت اساسي بين عمل شريعت ما مي
القدس در انسان  آساي روح شريعت به تالش انسان بستگي دارد ولي فيض، كار و عملكرد معجزه

  .است
تواند تحت  القدس است كه مي گويد كه قلب انسان تنها با عمل روح عهدجديد به ما مي

حبت خدا شود زيرا كه م و اميد باعث شرمساري نمي«.  كامل و آسماني محبت قرار بگيردشريعت
  )5:5 روميان( ».القدس كه به ما عطا شد ريخته شده است  روح هاي ما به در دل
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اي نيست، بلكه محبت خدا  توجه كنيد كه اين يك محبت انساني به هر شكل و درجه
  .هاي ما بريزد است ـ محبت خود خدا ـ كه روح خدا قادر است آن را در قلب

شود در حالت كامل  القدس در قلب انسان ريخته مي سيلة روحو  اين محبت خدا كه به
  .كند خود ثمرة روح را توليد مي

پولس . شود ثمرة اين روح، محبت خداست كه در تمام جوانب شخصيت آدمي آشكار مي
  :اي به اين نكته دارد اشاره

ليكن ثمرة روح، محبت و خوشي و سالمتي و حلم و مهرباني و نيكويي و ايمان و «
  )23-22:5 غالطيان( ». مانع چنين كارها نيستواضع و پرهيزكاري است كه هيچ شريعتت

طور كامل در ثمرة  كند كه زندگي كه در آن محبت آسماني به يك بار ديگر پولس تأكيد مي
بنابراين او .  كنترل شودشود، هيچ نيازي ندارد كه با شريعت الذكر آشكار مي گانه فوق روحاني نُه

  ».هيچ شريعت مانع چنين كارها نيست«: گويد مي
اين شريعت، شريعت كامل، . ها است كامل كننده و غايت همه فرمان»  محبتشريعت«اين 

  .شريعت ملوكانه، و شريعت آزادي است
  

  عهدجديد نمونه اطاعت
  

 از اين برداشت كه محبت خدا چيزي مبهم، گنگ و غيرواقعي است با اين حال، ما بايد
  . برعكس محبت خدا هميشه واقعي و سودمند است. جلوگيري كنيم

شوند كه با  هائي ابراز مي طبق عهدجديد محبت به خدا و محبت به انسان هر دو به شيوه
  .هستندهائي كه كامالً روشن و سودمند  كالم خدا مطابقت داشته باشند ـ شيوه

: تواند در يك واژه بيان شود ترين آزمايش محبت به خدا مي مقدس، عالي در سرتاسر كتاب
  : به قوم خود بيان كردوسيلة ارميا در عهدعتيق خداوند اين حقيقت را به. اطاعت

  )23:7 ارميا( ».قول مرا بشنويد و من خداي شما خواهم بود و شما قوم من«
  . از او همراه استمحبت واقعي به خدا هميشه با اطاعت
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در انجيل .  اشارات بسيار زيادي شده است همچنين در عهدجديد نيز در رابطه با اطاعت
  :كند  مسيح در خالل چند آيه، سه بار به موضوع اطاعت اشاره مي14 باب يوحنا

  )15:14 يوحنا( ».اگر مرا دوست داريد احكام مرا نگهداريد«
  )21:14 يوحنا (».نمايد كند مرا محبت مي  ميهر كه احكام را دارد و اطاعت«

  :دگوي كند و مي  و نااطاعتي را به وضوح در كنار هم بيان ميسپس او دو موضوع اطاعت
  )23:14 يوحنا( ».اگر كسي مرا محبت نمايد كالم مرا نگاه خواهد داشت«

  :گويد و حاال عكس آن را مي
  )24:14 يوحنا( ».كند و آنكه مرا محبت ننمايد كالم مرا حفظ نمي«

 ولي به ارادة او كه در  كندسازند كه هر مسيحي كه به مسيح اعترافاين كلمات آشكار مي
  .كند اند عمل نكند، خودفريبي مي كالم و احكام او آشكار شده

 توان از اطاعت بدون محبت نمي. مسيح در عهدجديد، محبت است بزرگترين فرمان عيسي
كند را بفهميم،  ولي اگر بخواهيم طبيعت محبت مسيح و اينكه چگونه عمل مي. صحبت كرد

كه يك الگو از زندگي كه تمام جوانب آن تحت   آن را در عهدجديد پيدا كنيم جائيتوانيم مي
  .كنترل محبت است، به تصوير كشيده شده است

دار را و همچنين رابطة او را با خداوند و با  اين الگو، زندگي اجتماعي و خصوصي ايمان
يك مسيحي، از قبيل اين الگو موضوعات مختلف زندگي . دهد نوعانش تحت پوشش قرار مي هم

 و رهبري حتي براي هدايت. كند ازدواج، خانواده، والدين و فرزندان را نيز كنترل و رهبري مي
  .مند كند  و دولت، قاعدهدار را با جامعه تواند رابطة ايمان اين الگو مي. تواند مفيد باشد كليسا نيز مي

 در زندگي خودمان اول بايد با دعا، تعاليم عهدجديد را ياد ما براي پيروي از اين الگو
دوم بايد هميشه و در هر لحظه بدانيم كه ما وابسته به فيض عظيم خداوند و . بگيريم و عمل كنيم

 به آن اشاره 5:2ا يوحن و به اين ترتيب ما بايد حقيقتي را كه در اول. باشيم القدس مي قدرت روح
  :است را ثابت كنيمشده 

الواقع محبت خدا در وي كامل شده است و از اين  لكن كسي كه كالم او را نگاه دارد، في«
  ».دانيم كه در وي هستيم مي
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   تعميدهاي عهد جديد– بخش سوم
 

 
 
 

  
القدس  داد، ليكن شما بعد از اندك ايامي، به روح  مي به آب تعميد زيرا كه يحيي"

 )5:1ن رسوال اعمال(» . تعميد خواهيد يافت

  
القدس  ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم اب و ابن و روح  پس رفته، همة امت"

  )19:28 متي(» . دهيدتعميد
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  فصل هفدهم
  دادنفعل تعميد

 
  

طور سيستماتيك و منظم شش اصل بنيادي و مهم ايمان  ما به
شش .  ادامه خواهيم داد2-1:6مسيحي را مطابق با فهرست عبرانيان 

اند، عبارتند  وان بنياد تعاليم مسيح ذكر شدهاي كه در آنجا به عن آموزه
  :از

در بخش دوم اين كتاب دو نكتة ابتدايي اين فهرست يعني 
 يا ،توبه از اعمال مرده و ايمان به خدا را مورد بررسي قرار داديم

حال قصد . تر بگوييم موضوعات توبه و ايمان را شرح داديم ساده
سي را مورد بررسي قرار دهيم داريم در ادامه، سومين آموزة مهم و اسا

  .هاكه عبارت است از آموزه تعميد
روش معقول براي شروع مبحث آن است كه در صورت امكان 

تر بگوييم   يا دقيقBaptism ـ معناي دقيق و اصلي كلمه تعميد
  . است شده  گرفتهBaptism كلمهرا پيدا كنيم كه از همان » تعميد دادن«عبارت 

اي كامالً   كلمهBaptiseعمل آمده مشخص شده است كه واژة  هاي به طبق بررسي
كه با الفباي   يونانيستيا كلمهدر واقع اصل اين كلمه انگليسي نيست بلكه.  غيرمعمول است

چنانچه اصل كلمة يوناني را با الفباي . نويسي شده است انگليسي در زبان انگليسي حروف
سپس هرگاه حروف آخر . آيد دست مي  بهBaptizoتر كلمة  يسي بنويسيم با دقت هرچه تمامانگل

o را به eصورت  كنيم كه امروزه آن را به اي دست پيدا مي  تبديل كنيم به واژهBaptise 
 .شناسيم مي

اين كلمة ويژه ترجمه نشده است؟ چرا اين كلمه از زبان يوناني هرگز چرا : شايد بپرسيد
وف انگليسي به زبان انگليسي وارد شده است؟ آيا بدين دليل نبوده است كه معناي درست با حر

 ردهتوبه از اعمال مـ. 1

 ايـــمان بـــه خــدا. 2

 آموزة تعميــــدها. 3

 ها نـــهادن دســـت. 4

 رستاخيز مــردگان. 5

 داوري جــــاوداني. 6



  دادن          فعل تعميد

 

١٦٦ 

اند معنايي براي آن در زبان  كلمة اصلي يوناني قابل فهم نبوده و در نتيجه مترجمين نتوانسته
  انگليسي پيدا و ترجمه كنند؟

 Baptizoيوناني طور كه در ادامة اين مبحث بازگو خواهيم كرد كلمة  همان. چنين نيست
  .معناي مشخص و ثابتي دارد

  
 اي معناي ريشه

  
جيمز  مقدس همانا نسخة كينگ ترين ترجمة انگليسي از كتاب ترين و سليس تاكنون معروف

و به پاس همين . جيمز در اوايل قرن هفدهم در بريتانيا ترجمه شد كار كينگ باشد كه با پشت مي
جيمز كلمة   به كمك ترجمة كينگ. انگليسي شد وارد زبانBaptiseترجمه بود كه كلمة 

Baptiseمقدس به  هاي خوب كتاب مقدس و همچنين در اكثر ترجمه هاي ديگر كتاب  در نسخه
 از لحاظ اصل و منشأ و ظاهر Baptiseولي با اين حال كلمة . هاي دنيا نيز وارد شد ساير زبان

  .ها بيگانه است تقريباً در همة زبان
جيمز از  ل و غيرعادي چگونه براي اولين بار وارد ترجمة كينگين كلمه نامعموا
  مقدس شد؟ كتاب

عنوان پادشاه از قدرت  جيمز اگرچه به نجا نهفته است كه كينگيا جواب اين سوال در
در رابطه با موضوعات مذهبي موظف بود به اسقفان حال سياسي خاص برخوردار بود، با اين 

. ولي رابطة جيمز و اسقفان چندان صميمي و دوستانه نبود. باشدگو  كليساي رسمي انگلستان پاسخ
 او به چاپ رسيده بود، مقدس كه به اسم و اقتدار و جيمز دوست نداشت ترجمة جديد كتاب

  .رابطة او را با اسقفان بدتر كند
ارد نكند هايي را در ترجمه و خواست تا جايي كه امكان دارد واژه به همين دليل جيمز مي

.  يا ظاهراً با مراسم كليساي رسمي كشور مغاير باشد وكه باعث آزردگي خاطر اسقفان شود
توانست باعث ايجاد اختالف گردد   كه در ترجمه به آساني ميBaptizoبنابراين كلمة يوناني 

  .هرگز ترجمه نشد بلكه با حروف انگليسي به آن زبان نوشته شد
 دقيقاً نمونة ديگري از همين سياست Bishop اسقفشايان ذكر است كه خود كلمة 

  . اصالً انگليسي نيستBaptise نيز مثل Bishopكلمة . است



 

 

 فصل هفدهم167
 

Bishopولي .  نيز يك كلمة يوناني است كه بدون ترجمه وارد زبان انگليسي شده است
لكه از طريق زبان در مورد اين كلمه بايد بگوييم كه مستقيماً وارد زبان انگليسي نشده است، ب

  .  استدهيگردالتين وارد زبان انگليسي 
 در سرتاسر عهدجديد و در هر جا كه اين كلمه بكار گرفته Bishop يوناني  اگر كلمة

شد كه ترجمة  نتيجة آن مي  شد،  ـ ترجمه مي(Over Seer)شده بود به معناي درست ـ ناظر 
جة كليسايي بصورت يك رقيب در برابر نظم گشت كه اين در در اي تفسير مي عهد جديد به گونه

از اين موضوع اجتناب  از اين رو، مترجمين در مكانهاي مختلف، . كرد حاكم در انگلستان ظهور مي
  .  را بكار گرفتندBishopكردند و به سادگي همان واژة يوناني  مي

عل يوناني ف. Baptise و معادل انگليسي آن يعني Baptizoحال برگرديم به كلمة يوناني 
Baptizoتوان در  هاي بسيار خوب ديگري را مي اي از فعل است كه نمونه  شكل خاص و ويژه

  .دست آورد زبان يوناني از آن به
 دو حرف Baptoيكي از مشخصات اين فعل آن است كه به ريشة اصلي و سادة آن يعني 

izبدان معنا كه با اضافه كردن دو حرف .  اضافه شده استizفعل مركب ه به ريش ،Baptizo 
  .شود ساخته مي

يعني . شود  اضافه شود فعلي با معناي سببي ساخته ميiz سيالب ،هرگاه به هر فعل يوناني
ماهيت دقيق آن فعلي . دست آمده به معناي سبب انجام كاري يا اتفاقي خواهد بود فعل مركب به

گردد نه با معناي فعل مركب  گردد با معناي ريشه سادة فعل مشخص مي كه باعث انجام كاري مي
  .شود كه باعث و سبب انجام كاري مي

 Baptizoتوانيم تصوير دقيق و واضحي از فعل يوناني  با توجه به همين موضوع حال مي
.  ساخته شده استBapto اين فعل يك فعل مركب و سببي است كه از ريشه ساده .مجسم كنيم

 را Bapto ابتدا بايد معناي درست Baptizo رود جهت درك درست بنابراين ظاهراً تصور مي
  .درك كنيم

جيمز   در نسخة يوناني عهدجديد كه از آن ترجمة انگليسي كينگBaptoفعل سادة 
 در يوناني به همان Baptoو در هر سه مورد فعل اصلي .  سه بار تكرار شده است،عمل آمده به

  .تاس در زبان انگليسي ترجمه شده“ غسل و فرو بردن”معناي 
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  :  در عهدجديد سه بار و به شرح زير تكرار شده استBaptoفعل 
 عذاب  در اين آيه مرد ثروتمند كه در آتش جهنم،بينيم  اين واژه را مي24:16 ابتدا در لوقا

  :آورد  فرياد برميكشيد به سوي ابراهيم مي
  
، بر من ترحم فرما و ايلعازر را بفرست تا سر انگلشت خود را به  اي پدر من ابراهيم"

  ".  ساخته زبان مرا خنك سازد، زيرا در اين نار معذبم تَر آب
  در اين آيه عيسي در شام آخر،كنيم  اين واژه را مشاهده مي26:13  بار دوم در يوحنا

كند كه او را تسليم خواهد   خود معرفي مياي خاص به شاگردان كننده را با دادن نشانهوسوسه 
  .كرد

  "دهم  ، بدو ميفرو برده آن است كه من لقمه را "
  

مسيح خداوند را   در اين آيه عيسي يوحنا،شود  اين واژه ديده مي13:19بارسوم در مكاشفه 
  .آيد كه با جالل و با لشكر آسماني ميكند  توصيف مي

  ".  در بر داردآلود خوناي  و جامه "
  

شود  اند معلوم مي كار برده اي كه مترجمين در زبان انگليسي در هر سه آيه به مطابق با كلمه
» فرو بردن چيزي در مايع و سپس خارج كردن آن از مايع« همانا Baptoكه معناي فعل يوناني 

  .باشد مي
 Strong's Exhaustiveمقدس يعني  مرجع كتاب درين اصل و معيارطبق هم

concordance of the bible  مؤلف آن معناي فعل Baptoدهد صورت زير شرح مي  را به :
هاي يوناني  همچنين در عهدجديد با پيشوند. ”to dip“» فرو رفتن«يعني » كامالً پوشاندن با مايع«

en يا em كه شكل . ايم د به تركيبات ديگري از اين فعل برخورد كردهباش مي» در« كه به معناي
  . استembaptoتركيبي آن  

 نيز در نسخة يوناني عهد جديد سه بار تكرار شده است كه embaptoكلمة مركب 
اين آيات را پيدا دانشجوياني كه خودشان . 26:13  و يوحنا20:14 ، مرقس23:26 عبارتند از متي

 در embaptoخوانند بالفاصله متوجه خواهند شد كه در هر سه آيه شكل تركيبي  كنند و مي مي
در هر سه . ترجمه شده است) فرو رفتن (to dipبه ) Baptoهمانند فعل سادة (زبان انگليسي 
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 شدن از صورت فرو رفتن چيزي در يك مايع و سپس خارج آيه كامالً واضح است كه اين فعل به
  . آن تعريف شده است

توان معناي دقيق فعل مركب و سببي   ميBaptoبا درك درست از معناي فعل سادة 
Baptizoرا هم پيدا كرد .  

بنابراين » فرو رفتن چيزي در مايع و سپس خارج شدن از آن باشد« به معناي Baptoاگر 
عامل فرو «ايد به معني  خواهد داشت و بي تنها يك معناي تحت اللفظBaptizoفعل مركب 

 كه كلمة Baptizoطور خالصه بگوييم  به. باشد» بردن چيزي در مايع و سپس خارج كردن از آن
 .باشد مي» در مايع  باعث فرو رفتن چيزي« از آن گرفته شده است به معناي Baptiseانگليسي 
 

  كاربرد تاريخي
  

 اين واژه در تاريخ باستان زبان ، با پيگيري ردBaptizoگيري دربارة معناي   اين نتيجه
  . شود د ميييتا يوناني

در قرن سوم قبل از مسيحيت فتوحات عظيم اسكندركبير باعث شد زبان يوناني غير از 
محدودة جغرافيايي كشور يونان در نواحي ديگر حتي در شهرها و جوامع آسياي صغير نيز استفاده 

عنوان وسيلة ارتباطي بين اكثر  ن يوناني در كل به زبا،ترتيب تا زمان تأليف عهدجديد بدين. شود
  .مردم سواحل درياي مديترانه پذيرفته شده بود

شناسي  كار گرفته شده و اصل و منبع آن از لحاظ زبان همين زبان يوناني در عهدجديد به
گردد كه شهروندان يوناني در قرون اوليه بدان  تر آن يعني يوناني كالسيك برمي به شكل خالص

هاي اوليه  بنابراين اكثر كلمات استفاده شده به زبان يوناني در عهدجديد به شكل. گفتند خن ميس
  .گردد يونان باستان بازمي

اين كلمه هم به زبان يوناني . كند زصدق ميي  نBaptizoهمين موضوع در مورد فعل 
مه در تاريخ زبان يوناني از آن زمان به بعد اين كل. گردد باستان يعني قرن پنجم قبل از ميالد برمي

يعني در تمام مدت تأليف (كار گرفته شده است   مسيح پيوسته بهتا قرن اول و دوم بعد از مرگ
، »(to dip)فرو بردن«و تا قرون شش و هفت معناي اين كلمه ثابت مانده است يعني ) عهدجديد
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توان اين  با اين مفهوم مي» (to submerge)در آب فرو بردن «و » (to plunge)ور شدن  غوطه«
در زير چند نمونه از كاربرد اين كلمه در . كار برد  يا استعاري بهيصورت تحت اللفظ فعل را به
  .هاي اوليه ارائه شده است طول قرن

كار   را براي توصيف جواني بهBaptizoدر قرن پنجم يا چهار قبل از ميالد پالتر فعل 
 .است» غرق شده«لسفي هاي دقيق ف برده كه در بحث

 در مورد افرادي Baptizoاز فعل ) مربوط به قرن چهارم قبل از ميالد(در تأليفات بقراط 
 .شد استفاده كرده است مي» فرو برده«هايي كه در آب  و اسفنج» روند فرو مي«كه در آب 

) رسد نسخة يوناني عهدعتيق كه به قرن اول يا دوم قبل از ميالد مي (Septuagintدر 
كار گرفته شده آنجايي كه نعمان هفت   بهزي ن14:5ن پادشاها  جهت ترجمه دومBaptizoواژة 

 استفاده 14   در آيةBaptizoدر اين متن از فعل . دهد مي» غسل«مرتبه خودش را در رود اردن 
 جايي در ترجمة  يعني در.است  هديگرد از كلمة ديگر يوناني استفاده 10 شده ولي در آية

طور خاص   بهBaptizo گري داست و در جايي  استفاده كردهwash» شستن«جيمز از فعل  كينگ
 .بدون فرو رفتن» شستشو«كار گرفته شده نه به معناي  به» فرو بردن خود«به معناي 

 Baptizo از فعل Strabo مسيح  بعد از مرگ100 قبل از ميالد و 100بين سالهاي 
كنند » ور غوطه«توانستند در زير آب خودشان را  كار برده كه نمي هت توصيف افرادي بهج

(submersed)) هاي شناور روي آب در مقايسه با كُنده.( 

طور مجازي براي   بهBaptizo از فعل Josephus مسيح، در قرن اول بعد از مرگ
شده و همچنين براي توصيف » نهاده«ش است كه شمشيري بر گردن توصيف كسي استفاده كرده

شده و » فرو پاشيده«و » مشتفرق«هاي داخلي  برد كه به خاطر جنگ كار مي شهر اورشليم به
واضح است كه استفاده از معناي مجازي جز با . است خسارت غيرقابل جبران در آن ايجاده شده

 .   بوداي كه آشكارا كاربرد داشته ميسر نخواهد الفظي كلمه معناي تحت

 دو بار جهت توصيف Baptizo از فعل Plutarch مسيح در قرن اول يا دوم بعد از مرگ
 .شده است» ور غوطه« شخص يا پيكرة يك بت استفاده كرده كه در آب دريا بدن

 همواره Baptizoشود كه كلمة يوناني  ين بررسي اجمالي زبانشناسي مشاهده ميمطبق ه
از يونان باستان گرفته تا . عني واضح و مشخص داشته كه هرگز دستخوش تغيير نشده استيك م
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زمان تأليف عهدجديد به زبان يوناني اين كلمه همواره از همان معني اصلي خود برخوردار بوده 
افزايش سطح آب يا هر مايع ديگر روي «، »ور شدن چيزي در مايع باعث غوط«: است يعني

  . شود و نه دائم نجام مياطور موقت  ور شدن به موارد عمل غوطهدر اكثر . »چيزي
توان به دو نكتة مجزا اشاره كرد كه   ميBaptismبا تجزيه و تحليل اجمالي از معني كلمة 

، به هر تعميد. خورد در سراسر عهدجديد هر جا كه از اين كلمه استفاده شده است به چشم مي
  .شود  عمل كلي و انتقالي محسوب ميعنوان يك تجربه، يك

ر بر ديابد   ميكلي است به اين معنا كه تمام شخص و شخصيت يك فرد را كه تعميد
پذيرد ـ  گيرد يك انتقالي در او صورت مي گيرد؛ انتقالي است به اين معنا كه كسي كه تعميد مي مي

ن ييك مرحله يا حوزة جديدي كه پيش از ايعني عبور از يك مرحله يا حوزة تجربي و ورود به 
  .وارد آن نشده بود
گيرد  كسي كه تعميد مي.  را به باز و بسته كردن در تشبيه كردتوان عمل تعميد بنابراين مي
شود و داخل  اي قديمي و آشنا خارج مي كند كه جلويش باز است يعني از حوزه از دري عبور مي

شود و ديگر هيچ راهي  پس از آن، در پشت سر او بسته مي. شود يب مييك حوزة جديد و غر
ها و تجارب قبلي خود بازگردد، چرا كه در ورود به اعمال  ماند تا شخص بتواند به روش نمي باقي

  .كهنه بسته است
  

   مختلفچهار نوع تعميد
  

 ترسيم كرديم حال بايد مجدداً به متني  در ذهن خودبا توجه به تصويري كه از تعميد
 يعني ،عنوان يك تعليم بنيادي و ايمان مسيحي تعريف شده است برگرديم كه در آن عمل تعميد به

كار گرفته   بهيصورت جمع تعميد به يبرا Baptismبينيم كه در اين آيه كلمة  مي. 2:6به عبرانيان 
اين امر ). مفرد(» تعليم تعميد«گويد  و نمي) جمع(» تعليم تعميدها«گويد  مي. شده است و نه مفرد

  .دهد كه كل تعليم ايمان مسيحي متشكل از چند نوع تعميد است نشان مي
 قتيدر حقكنيم كه  دست آمده از متون عهدجديد مشاهده مي هاي به گيري با توجه به نتيجه

صورت تاريخي   چهار نوع تعميد را بههرگاه اين.  در مراحل مختلف وجود داردچهار نوع تعميد



  دادن          فعل تعميد

 

١٧٢ 

شود و ما به شرح   به نظامي دست پيدا خواهيم كرد كه در عهدجديد مشاهده ميميكنار هم بگذار
  :ايم زير آن را فهرست كرده

آورد ـ تعميد آب ـ كه  كند و به اجرا در مي  دهنده موعظه مي تعميدييابتدا تعميدي كه يح
  .شود ستقيماً به پيام و تجربة توبه مربوط ميم

  
 توبه  دهنده در بيابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به تعميد  تعميد يحيي"

  )4:1 مرقس. (نمود موعظه مي
  

صيف نشده است اي در عهدجديد تو  وجود دارد كه با هيچ كلمهدوم، نوعي تعميد
  :گويد عيسي مي. ناميم مي» تعميد درد و رنج«ولي ما آن را 

  
سر   اما مرا تعميدي است كه بيابم و چه بسيار در تنگي هستم، تا وقتي كه آن به"

  )50:12 لوقا (".آيد
  

ر آنجا به درخواست پسران د.  اشاره شده است  نيز به اين نوع تعميد38:10 در مرقس
خواستند امتياز نشستن در سمت راست و چپ مسيح را در جالل او  است كه مي زبدي اشاره شده

  :پرسد ها مي عيسي در جواب به درخواست آن. داشته باشند
  
عميدي تنوشم، بنوشيد و اي را كه من مي توانيد آن پياله آيا مي. خواهيد فهميد آنچه مي  نمي"

  "پذيرم، بپذيريد؟  يرا كه من م
  

كند كه جلوي روي او  عيسي در اين آيه به درد و رنج  روحاني و فيزيكي خود اشاره مي
و رنجي كه ناشي از تسليم كردن تمام  از آن زمان كه در راه صليب پا گذاشت، قرار گرفت، درد

بايست تمام گناه  كند كه مي ، او همچنين به ارادة پدر اشاره مي)ند( خود بودوجود، روح و بدن
كفاره ) بهاي(بشر را به خود بگيرد و مجازات آن را با جايگزين كردن درد و رنج خود به جاي

عيسي با اين سخن به شاگردانش نشان داد كه انجام دادن نقشة خودش به خاطر . گناه بپردازد
هاي خداوند  ود را به دستها هم همانند او با تمام وجود خ ها مستلزم آن است كه آن زندگي آن

  . شوندبسپارند و حتي اگر الزم باشد تسليم مرگ
 كه در عهدجديد بدان اشاره شده است همانا تعميد مسيحيان در آب سومين نوع تعميد

  :مسيح به شاگردانش گفت. باشد مي
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    القدس تعميد ب و ابن و روحها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم ا همة امت  پس رفته"
  )19:28 متي( ". دهيد

  
 تعميد دهنده  مسيحيان در مقايسه با تعميد يحيياولين نكتة حائز اهميت در مورد تعميد

اسم پدر، گيرد يعني به  مقدس صورت مي آن است كه تعميد مسيحيان به اسم كامل خدا، تثليث
  .گيرد القدس ولي تعميد يحيي تعميد دهنده با اين اسم صورت نمي پسر و روح

عيسي در . القدس است  ذكر شده در عهدجديد همانا تعميد روحچهارمين نوع تعميد
از تعميد آب مجزا كند و با دقت تمام آن را   در مورد اين نوع تعميد صحبت مي5:1ن رسوال اعمال
  :گويد او به شاگردانش مي. كند مي

  
القدس  داد، ليكن شما بعد از اندك ايامي، به روح  مي به آب تعميد زيرا كه يحيي"

  ". تعميد خواهيد يافت
  

القدس  حرو» به«گويد تعميد  است و مي» به «جيمز حرف اضافه تعميد در ترجمة كينگ
در سراسر . القدس است روح» در«تعميد ) در (”In“ولي در متن اصلي يوناني حرف اضافه تعميد 

كه . استفاده شده است» تعميد دادن«متن يوناني عهدجديد فقط از دو حرف اضافه براي عبارت، 
الفظي  تحتهايي كه ما از معناي  گيري  كه كامالً با نتيجه(into) و در داخل (in)عبارتند از در 

  .›ور شدن يا فرو رفتن در آب باعث غوطه‹: دست آورديم مطابقت دارد  بهBaptiseكلمة 
  :گويد سازد و مي القدس را هم آشكار مي  به روحعيسي  هدف اصلي از تعميد

  
  بر شما آيد، قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد ليكن چون روح القدس"

  )8:1ن رسوال اعمال (".بود
  

القدس به دست آوردن يك نيرو و قوت فوق طبيعي   به روحبنابراين در وهلة اول تعميد
  .است تا حدي كه بتوان شاهد مسيح شد

ت كه نسبت  ذكر شده تنها يك نوع آن يعني تعميد درد و رنج اساز ميان چهار نوع تعميد
به بقيه تعميدها به تجربة روحاني بيشتري احتياج دارد، بنابراين به اين حوزه مطالعاتي ما مربوط 

هاي ما فقط به اصول اساسي و تجارب ايمان مسيحي محدود  شود چرا كه مطالعات و بررسي نمي
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ه خود را به دهيم بلكه توج به همين دليل دربارة تعميد درد و رنج توضيحات بيشتري نمي. است
ها گزارش و ياد  سه نوع ديگر تعميد معطوف خواهيم كرد و طبق ترتيبي كه در عهدجديد از آن

. 3تعميد مسيحيان در آب . 2 تعميد دهنده تعميد يحيي. 1: ها را بررسي خواهيم كرد شده آن
  .القدس تعميد به روح
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  فصل هجدهم
  نده در مقايسه با تعميد مسيحيان يحيي تعميد دهعميدت

  
 و تعميد مسيحيان تفاوتي  يحييشايد براي اكثر مسيحيان مشخص نباشد كه بين تعميد

بنابراين بهتر است ابتدا بحث خود را با دو نوع تعميد شروع كنيم كه در . وجود دارد
 در اين آيات اين دو نوع تعميد به ترتيب و پشت .ن اشاره شده است بدا5-1:19ن رسوال اعمال

سر هم ذكرشده و مشخص شده است كه متمايز ساختن آن دو نوع تعميد از يكديگر حائز اهميت 
  .است

  
 و چون اپلس در قرنتس بود، پولس در نواحي باال گردش كرده، به افسس رسيد و "

القدس را  آيا هنگامي كه ايمان آورديد، روح «:در آنجا شاگرد چند يافته، بديشان گفت
چيز  پس به چه«: بديشان گفت» !القدس هست بلكه نشنيديم كه روح«: به وي گفتند» يافتيد؟
داد و به قوم  يحيي البته تعميد توبه مي«: پولس گفت» .به تعميد يحيي«: گفتند»  يافتيد؟تعميد
چون اين را » .آيد ايمان بياوريد يعني به مسيح عيسي كه بعد از من ميگفت به آن كسي  مي

  ". شنيدند به نام خداوند عيسي تعميد گرفتند
  

. نامند مي» شاگرد«شود كه خود را  طبق اين آيات پولس در افسس با چند نفر مواجه مي
شود  تر متوجه مي پولس ابتدا فكر كرد آنها شاگرد مسيح يعني مسيحي هستند، ولي با بررسي دقيق

  . دهنده هستند تعميد يحييها شاگردان كه آن
 گرفته بودند، اما در مورد پيام  را شنيده و پذيرفته و تعميدها پيام مربوط به توبه يحيي آن

شده چيزي  قيماً به قبول پيام انجيل مربوط ميمسيح يا نوع تعميد مسيحي كه مست انجيل عيسي
  .نشنيده بودند

 آورند و بار ديگر تعميد ها ايمان مي كند آن ها موعظه مي پس از آنكه پولس انجيل را به آن
  . گيرند مي گيرند البته اين بار طبق اين آيات در نام عيسي خداوند تعميد مي
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 و تعميد مسيحي از لحاظ ماهيت و  يحييد كه تعميدده اين واقعه به وضوح نشان مي
شود و ارادة خدا با انجيل توسعه  مفهوم با يكديگر تفاوت دارند و همينكه خدمت يحيي تمام مي

برعكس . شود كار گرفته نمي كند، تعميد يحيي ديگر معادل يا به جاي تعميد مسيحي به پيدا مي
طور كامل تعميد مسيحي را هم  بايست بار ديگر به ا تعميد يحيي را گرفته بودند ميكه تنه كساني

  .گرفتند مي
  

   ـ توبه و اعتراف يحييتعميد
  

  :هد  شرح مي و خدمت او را در ارتباط با تعميدطور خالصه موعظه يحيي  به5-3:1 مرقس
  
اي در بيابان كه راه خداوند را مهيا سازيد و طرق او را راست   صداي نداكننده"

 دهنده در بيابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به تعميد توبه  تعميديحيي. نماييد
شليم نزد وي بيرون شدند و به و تمامي مرز و بوم يهوديه و جميع سكنة اور. نمود موعظه مي

  ". يافتند گناهان خود معترف گرديده در رود اردن از او تعميد مي
  

 قلب مردم او. 1:  از دو منظور خاص برخوردار بودپيام و خدمت يحيي در برنامة خدا،
 ويج شريعتبين تر. 2كرد  مسيح آماده مي اسرائيل را براي آمدن و ظهور مسيح موعود يعني عيسي

مسيح   عيسي و قيامشد و ترويج انجيل كه سه سال بعد با مرگ  تمام مياوها كه با خدمت  و نبوت
 . كرد شد، مثل يك پل عمل مي آغاز مي

 خدمت يحيي به.  الزم و موقتي بودبه منظور تأمين اين دو هدف الهي، خدمت يحيي
  .شد كرد بلكه صرفاً به يك زماني انتقالي محدود مي خودي خود توسعه پيدا نمي

. 2توبه . 1:  خواست دو كار را انجام بدهند  در موعظه و خدمت خود از مردم مييحيي
سط يحيي در كه مايل بودند آن دو شرط را انجام دهند تو كساني.  به گناهان در برابر مردماعتراف

دادند كه از گناهان گذشتة خود توبه كرده و  گرفتند و به عموم مردم نشان مي  ميرود اردن تعميد
  .نمايند خود را تسليم زندگي بهتر مي
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 دهنده در بيابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به تعميد توبه  تعميد يحيي"
  )4:1 مرقس (". نمود ميموعظه 

  
كه . كرد  آمرزش گناهان موعظه مي(into)“ به جهت” توبه  به تعميدبه عبارتي ديگر يحيي

 از دو حرف  در جايي كه خود يوحنا،كند  مطابقت مي11:3 با معناي لغوي و ترجمه شده متي
  .كند  استفاده مي(into) و به جهت (in) به  اضافة

  
  ". دهم  مي توبه تعميدجهت به به آب من شما را "

  
بنابراين بايد به .  بودآمرزش گناهانجهت   و بهتوبه به  يحييبينيم كه تعميد بنابراين مي

  .آيد توجه داشته باشيم  ميto baptise فعلي  كه بعد از عبارتIntoاهميت معناي حرف اضافة 
رفتند، توبه و بخشش از گ  به اين معنا نيست كه كسانيكه تعميد مي يحييظاهراً تعميد

بلكه برعكس، وقتي تعدادي از فريسيان و صدوقيان نزد . كردند گناهان را بعد از تعميد تجربه مي
 امتناع كرد و از ايشان خواست تا ثمرات انند، يحيي از پذيرفتن آنيحيي به جهت تعميد آمد

  .شايستة يك زندگي متحول شده را قبل از تعميد يافتن، بياورند
  
آيند،   وي ميجهت تعميد  پس چون بسياري از فريسيان و صدوقيان را ديد كه به"

رد كه از غضب آينده بگريزيد؟ اكنون ثمرة زادگان، كه شما را اعالم ك اي افعي«: بديشان گفت 
  )8-7:3 متي (". شايستة توبه بياوريد

  
 اوالً قبل از آنكه از من بخواهيد شما را تعميد«خواست كه  ها مي  از آنبه بياني ديگر يحيي

  » .دهم اعمال و رفتار خودتان را عوض كنيد
) بايد( خواست كه قبل از تعميد  بگيرند ميآمدند تا تعميد كه به نزدش مي  از كسانييحيي

تعميد توبه «بنابراين واضح است كه عبارت . ثمرة توبه و آمرزش گناهان در زندگيشان نمايان شود
تنها بعد از بدان معنا نيست كه اين دو تجربه معنوي توبه و آمرزش گناهان » جهت آمرزش گناهان

شود كه عمل  بلكه طبق همين آيات معلوم مي. پذيرند عمل ظاهري تعميد يافتن صورت مي
ظاهري و بيروني تعميد گرفتن يك تأييد و تصديق عيني از همة كساني است كه با تعميد، توبه و 

  .اند آمرزش را تجربه كرده
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سازد  كند و مطمئن مي  و خارجي عمل ميعنوان يك نشانة ظاهري  بهبنابراين عمل تعميد
  . كه عمل باطني انتقال كه قبالً صورت پذيرفته به انجام رسيده است

در دو متن »  به جهتتعميد«درك اين موضوع بسيار حائز اهميت است چرا كه عبارت 
در ارتباط با  يكي در ارتباط با تعميد مسيحي در آب و ديگري .شود بعدي عهدجديد تكرار مي

 برشمرديم تبعيت القدس، در هر مورد هم بايد از همين اصولي كه براي تعميد يحيي تعميد روح
  . كنيم هاي بعدي واگذار مي با اين حال، بررسي جزئيات اين دو متن را به قسمت. كنيم

. امدها و نتايج آن را به شرح زير خالصه كردتوان پي ، مي يحييگرديم به تعميد حال برمي
ساختند، توبه و آمرزش  تر شرايط تعميد يحيي را برآورده مي كه با جديت هر چه تمام كساني

با اين حال، . رسيد  آنها به ظهور مي  در زندگي متحول شدةني اكردند و گناهان واقعي را تجربه مي
در اصل همة آنها .  شبيه بودند يي به عهده داشت، به نوع رسالتي كه يح ويژگيهاي اين تجارب،

  . داشتند) را(حالت انتقالي
گرفتند به آرامش دروني و غلبه بر گناه كه تنها با پيام   مي تعميدكه به دست يحيي كساني
خ گفتن به يافتند ولي قلبشان براي پذيرفتن و پاس ند، دست نميوش مسيح ميسر مي انجيل عيسي

  .شد پيام انجيل آماده مي
  

   مسيحي ـ اجراي كامل عدالتتعميد
 

  
 به تعميد  يعني از تعميد يحيي، انتقالي به تعميد دائمي برگرديمحال اجازه دهيد از تعميد

بهترين . ميوان شد برسعنوان جزء مكمل پيام كامل انجيل عن كامل مسيح كه توسط خود مسيح به
  .نمونه تعميد مسيحي تعميد خود عيسي است

  
اما يحيي او را منع .  يابد آمد تا از او تعميد آنگاه عيسي از جليل به اردن نزد يحيي"

عيسي در جواب » آيي؟ من احتياج دارم كه از تو تعميد يابم و تو نزد من مي«: نموده، گفت
» .اآلن بگذار زيرا كه ما را همچنين مناسب است تا تمام عدالت را به كمال رسانيم«: توي گف

اما عيسي چون تعميد يافت، فوراً از آب برآمد كه در ساعت آسمان بر . پس او را واگذاشت



 

 

179 هم هجدفصل   
 

آنگاه خطابي از . آيد وي گشاده شد و روح خدا را ديد كه مثل كبوتري نزول كرده، بر وي مي
  "» .اين است پسر حبيب من كه از او خشنودم«د كه آسمان در رسي

  
 دهنده عيسي را تعميد داد ولي تعميد او با ساير افراد خيلي فرق  تعميداگرچه يحيي

خواست دو كار مهم را  همانطور كه قبالً نيز اشاره كرديم يحيي تعميد دهنده از مردم مي. داشت
  . به گناهان خود اعترافتوبه و: انجام دهند

بنابراين الزم .  و توبه كنداما عيسي هرگز گناه نكرده بود تا بخواهد به گناهان خود اعتراف
  .آمدند از او تعميد بگيرد  مي نزد يحيينبود همانند بقية مردمي كه به جهت تعميد

  : گويد  هم از اين موضوع كامالً آگاه بود به همين خاطر مييحيي
  

  "آيي؟   يابم و تو نزد من مي من احتياج دارم كه از تو تعميد"
  

  :دهد ولي عيسي در آيه بعدي چنين پاسخ مي
  
       ".  اآلن بگذار زيرا كه ما را همچنين مناسب است تا تمام عدالت را به كمال رسانيم"

  )15:3 متي(
  

 گرفت و اينكه نشانه شويم كه چرا خود عيسي تعميد مطابق با پاسخ عيسي متوجه مي
 چرا كه تعميد مسيحي عبور از مرحلة موقتي است كه ،حقيقي تعميد كامل مسيحي كدام است

هري توسط يحيي تعميد نگرفت و الزم عيسي به خاطر عالمت ظا. رسيد  به انجام ميتوسط يحيي
بلكه برعكس همانطور كه خود . نبود از گناهان خود توبه كند چون مرتكب هيچ گناهي نشده بود

طور كامل به انجام  كند او به اين دليل تعميد گرفت تا بتواند تمام عدالت را به عيسي اشاره مي
  .رساند

 معياري حبه وضو ي و رسالت خود، مسيح در اينجا در بسياري از بخشهاي ديگر زندگ
، نمونه و طرحي از تعميد  يافتن از يحييپس تعميد. دهد  مي مابراي عمل و رفتار آدمي به دست

  .  تبعيت كنندآنخواهد تا از  سازد كه از همة پيروان خود مي را نمايان مي
  :دهد يطور كامل چنين شرح م پطرس عملكرد مسيح را به
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كه مسيح نيز براي ما عذاب كشيد و شما  ايد، چون  زيرا كه براي همين خوانده شده"
كه هيچ گناه نكرد و مكر در زبانش «هاي وي رفتار نماييد،  اي گذاشت تا در اثر قدم را نمونه

  )22-21:2س پطر اول( "» .يافت نشد
  

  عيسي به خاطر توبه از گناهانش به دست يحيي:كند هايمان را تصديق مي اين آيه گفته
ولي با » هيچ گناه نكرد و مكر در زبانش يافت نشد«برعكس به قول پطرس او .  نگرفتتعميد

  .ها نيز همانند مسيح عمل نمايند اي به همة مسيحيان داد تا آن عمل خود نمونه
 گرفتن عيسي و به جزئيات و شرح مفصلي تعميدبا توجه به همين موضوع حال به علت 

  : گرديم كند برمي باره عنوان مي كه خود او دراين
  
      ".  زيرا كه ما را همچنين مناسب است تا تمام عدالت را به كمال رسانيم"

  )15:3 متي(
  

كه ما «عبارت . 2 »زيرا« كلمة. 1: تقسيم كرد عيسي را به سه جزء توان دليل تعميد      مي
  ».تا تمام عدالت را به كمال رسانيم«گيري  قسمت نتيجه. 3» را همچنين مناسب است

عنوان يك الگو، روش و  عيسي خود به. »بدين ترتيب«تر بگوييم  ابتدا كلمه زيرا يا واضح
طفل ) عيسي(  يك طفل تعميد نگرفت اما زماني كهعنوان  عيسي به.  را به ما نشان دادنحوة تعميد

گونه  ولي در اين آيه هيچ» او را به اورشليم بردند تا به خداوند بگذرانند«بود پدر و مادرش 
وقتي عيسي بزرگ شد و قابليت درك و ). 22:2 رجوع شود به لوقا(اي به تعميد نشده است  اشاره

دانست كه چه  گرفت مي كه عيسي تعميد مي گرفت بنابراين زمانيدست آورد تعميد  شناخت را به
  .گيرد كند و چرا تعميد مي مي

  :خوانيم  مي16:3 ما در آية بعدي يعني در متي
  
 يافت، فوراً از آب برآمد كه در ساعت آسمان بر وي گشاده  اما عيسي چون تعميد"

  ". آيد كبوتري نزول كرده، بر وي ميشد و روح خدا را ديد كه مثل 
  

 ابتدا به داخل آب فرو رفت و فهميم كه عيسي هنگام تعميد از اين آيه به صراحت مي
كه قبالً راجع به آن شرح (» تعميد گرفتن«با توجه به معناي لغوي فعل . سپس از آب خارج شد
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تمام بدنش در زير آب رود اردن فرو برده شكي نيست كه عيسي به خودش اجازه داد تا ) داده شد
  .شود

ما «: دهد  مي ما يافتنش به دستحال برگرديم به جزء دوم از دليلي كه عيسي براي تعميد
. طبق اين عبارت همة پيروان مسيح بايد طبق حكم الهي تعميد بگيرند» را همچنين مناسب است
 ،دهد فقط يك قانون نيست  خود به اسرائيل ميريعت كه موسي در شياين حكم مثل همة قوانين

 است مخصوص مسيحيان تا آنان نشان دهند كه با جديت تمام و با تمام قلب مايلند يبلكه حكم
  .عيسي را پيروي كنند
دهد  كار برده شده نشان مي به» ما را همچنين مناسب است«كه در عبارت » ما«ضمير جمع 
 مي ،نمايند ، او را پيروي ميكه بعداً و از طريق ايمان و اطاعت  تمام كسانيها بكه عيسي خودش ر

  . ندشناسا
همانطور كه » تا تمام عدالت را به كمال رسانيم«: رسيم گيري مي  نتيجهقسمتدر نهايت به 

خواهد به گناهان خود  دهد مي نگرفت كه نشان تر نيز اشاره كرديم عيسي به اين دليل تعميد پيش
عدالت . او هميشه عادل بود.  توبه نمايد زيرا كه او اصالً مرتكب گناهي نشده بودها و از آناعتراف

  . و قلب او بود كه هميشه از عدالت پر بود داشتعيسي در وهلة اول حالت باطني
دالت باطني خود را با يك عمل ظاهري به خواست اين ع  خود ميولي عيسي با تعميد

 از عيسي با همين عمل ظاهري و اطاعت. ددهكمال برساند و ارادة پدر آسماني خود را انجام 
خدا و سرسپردگي كامل به خدا بود كه توانست وارد خدمت شود و نقشة خداي پدر را به انجام 

  .رساند
ايمانداران صرفاً به . اند صدق مي كند  گرفتهه تعميداين حقيقت در مورد همة مسيحياني ك

چرا كه . كنند  كرده و توبه ميگيرند كه گناهكارند و به گناهان خود اعتراف اين خاطر تعميد نمي
 خود اعتراف درست است كه مسيحيان به گناهان. گيرد  قرار مياينگونه تعميد در ردة تعميد يحيي

اما مسيحيان اين مرحله را طي . توانند مسيحي شوند كنند چرا كه بدون آن اصالً نمي و توبه مي
  .اند كه پيام تعميد يحيي فاقد آن بود تري شده تر و كامل اند و وارد مرحلة عظيم كرده

 پس چونكه به ايمان عادل شمرده شديم، نزد خدا سالمتي داريم بوساطت خداوند ما "
  )1:5 روميان( ". مسيح يسيع
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كنند بلكه يك كار ديگر هم انجام   و توبه نميمسيحيان حقيقي تنها به گناهان خود اعتراف
شوند، خدا  مسيح عادل شمرده مي  عيسي و قيامها از طريق ايمان به كفاره و مرگ آن. دهند مي

  .آورند دهد چرا كه به عيسي ايمان مي ها مي مسيح را به آن يعدالت عيس
اجراي « به گناه و توبه از آن نيست بلكه  مسيحيان تنها نشانه اعترافبه همين دليل تعميد

ا كه با ايمان  از حكم خدا در واقع آن عدالتي رها با اين عمل ظاهري و اطاعت آن. است» عدالت
 را در مورد  و به همين دليل بود كه پولس تعميد يحيي.رسانند دست آورده بودند به كمال مي به

بلكه در عوض او ابتدا تمام حقيقت انجيل . كه مايل بودند مسيحي حقيقي باشند نپذيرفت كساني
ها را بار ديگر تعميد كامل و  بود برايشان بازگو كرد و سپس آن مسيح متمركز  و قيامرا كه بر مرگ
  .مسيحي داد

 از حكمي است  مسيحي يك عمل ظاهري و نشانة اطاعتدر خاتمه بايد گفت كه تعميد
دست   مسيح به و قيام عدالت خود را كه از طريق ايمان به كفاره و مرگانكه طي آن ايماندار

 .رساند ند به كمال ميده بودآور
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  فصل نوزدهم
   مسيحيشرايط تعميد

  
 مسيحي را مورد بحث و بررسي قرار حال در ادامه بحثمان شرايط الزم جهت تعميد

  .خواهيم داد
  توبه

 
در اين آيات .  بازگو شده است38-37:2عمال  مسيحي در ااولين شرط الزم براي تعميد

پطرس نشان داده سخنان واكنش هزاران نفر يهود نسبت به موعظه پطرس در روز پنطيكاست و
  .شده است
» اي برادران چه كنيم؟«:  چون شنيدند دلريش گشته، به پطرس و ساير رسوالن گفتند"

مسيح بجهت آمرزش گناهان  سيتوبه كنيد و هر يك از شما به اسم عي«: پطرس بديشان گفت
  "» .القدس را خواهيد يافت  گيريد و عطاي روحتعميد

ابتدا : كند دو دستور صادر مي» اي برادران چه كنيم؟«در اينجا پطرس در پاسخ به سؤال 
  . گيريدتوبه كنيد و سپس تعميد
نسان به خدا جهت نجات از گناهان خود كه اولين پاسخ ا) در بخش دوم(قبالً نشان داديم 

سپس، تعميد، مهر و تأئيد بيروني .  صورت بگيردبنابراين توبه بايد قبل از تعميد. همانا توبه است
  . است  توبه حاصل شده آن تحول دروني است كه در نتيجة

  
  ايمان

 
  :كند ن مي مسيحي را چنين بيامسيح خودش دومين شرط تعميد



 شرايط تعميد مسيحي
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هر كه . در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه كنيد«:  پس بديشان گفت"
       "» . يابد نجات يابد و اما هر كه ايمان نياورد بر او حكم خواهد شدايمان آورده، تعميد

  )16-15:16 مرقس(
هد كه در هر جايي كه انجيل موعظه شود و د عيسي در اين آيات به وضوح توضيح مي

اول ايمان بياورند و بعد : مردم بخواهند از گناهان خود نجات پيدا كنند بايد دو كار انجام دهند
وقتي كسي به خاطر نجات به . بيند كليساي عهدجديد مسيح را در كالم او مي.  بگيرندتعميد

  .يافت د ميآورد بالفاصله تعمي عيسي ايمان مي
نيمه ). 34-25:16رجوع شود به اعمال . ( زندانيان فيليپي نمونه بارز اين روش استتعميد

شب هنگامي كه پولس و سيالس در زندان مشغول دعا بودند تمام ساختمان زندان در اثر يك 
دانست در مورد  يزندانبان كه م. العاده به لرزه در آمد و تمام درها گشوده شدند نيروي خارق

اما پولس . زندگي فرد فرد زندانيان فراري بايد حساب پس بدهد قصد داشت خودكشي كند
  ».خود را ضرري مرسان زيرا كه ما همه در اينجا هستيم«: مانعش شد و گفت

اي آقايان مرا چه بايد كرد تا نجات «پس از آنكه آن زندانبان از ته قلب توبه كرد پرسيد، 
ات نجات  مسيح ايمان آور كه تو و اهل خانه به خداوند عيسي«: گويد در پاسخ ميپولس » يابم؟

  ».خواهيد يافت
ها در پيام  ظاهراً آن. سپس پولس و سيالس پيام انجيل را به گوش اهل آن خانه رساندند

،  تعميد يافتندتمام اهل خانه ايمان آوردند و بالفاصله.  را هم بازگو كرده بودندخود شرط تعميد
  . حتي منتظر نشدند هوا روشن شودآنها

. شود اش يك الگوي استاندارد در عهدجديد محسوب مي پاسخ زندانبان فيليپي و اهل خانه
  .گرفت آمد، اما پس از ايمان قرار مي  يك شرط ضروري به حساب ميتعميد

 هستند كه در رديف سه آموزة بنيادي توبه و ايمان دو شرط اصلي و ابتدايي تعميد
عنوان  تعميد به. تعليم تعميدها. 3ايمان . 2توبه . 1: گيرند  قرار مي2-1:6فهرست شده در عبرانيان 

  .يك تجربه و تعليم بايد براساس توبه و ايمان صورت پذيرد
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  ضمير صالح
 

شود كه  مقدس پيدا مي ز كتاب مسيحي در آن قسمت اسومين شرط الزم جهت تعميد
 چرا كه ،كند اش مقايسه مي مسيحي در آب را با تجربه نوح و خانوادهك يپطرس حكم تعميد 

 در حاليكه داخل سپس. ندگشتها در اثر ايمان وارد كشتي شدند و از غضب و داوري الهي رها  آن
كند   اين واقعه را بازگو ميپطرس مستقيماً. كشتي بودند از جريان آب و طوفان سالم بيرون آمدند

  :گويد و مي
نه دور كردن كثافت جسم بلكه (بخشد   اكنون ما را نجات مي كه نمونه آن يعني تعميد"

  )21:3س پطر اول( ". مسيح بواسطة برخاستن عيسي) امتحان ضمير صالح به سوي خدا
 مسيح در گويد كه هدف از تعميد كند و مي  ميپطرس در اين آيه باور نادرست را تصحيح

بلكه شرط الزم براي تعميد مسيحي .  يا شستشوي بدن نيستواقع پاك شدن چرك و كثافت بدن
امتحان «آورد ـ   با تمام قلب خود به خدا ايمان ميي هنگامي كه شخص.در باطن انسان نهفته است
دهد كه امتحان ضمير صالح به سوي خدا تنها از   ـ پطرس نشان مي»ضمير صالح به سوي خدا

  . مسيح ميسر است طريق ايمان به رستاخيز عيسي
هاي الزم جهت پاسخ خود به خدا و امتحان ضمير صالح را  طور خالصه زمينه توان به مي

  :به شرح زير برشمرد
  .پذيرد چنين ايمانداري متواضعانه گناهان خود را مي

عنوان كفارة گناهان خود ايمان   مسيح به و قيامگويد كه به مرگ كند و مي  ميفاو اعترا
 .دارد

گيرد و در نتيجه شرط نهايي خدا را به   مي از حكم خدا تعميد با عمل خارجي و اطاعت
 .است شود كه نجات پيدا كرده مطمئن ميرساند و از لحاظ روحاني  كمال مي

تواند به ضمير صالح به خدا  بنابراين با اجراي شرايط الهي براي كسب نجات، ايماندار مي
  .پاسخ بدهد
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  شاگردي
 

  ـ توبه، ايمان و ضمير صالح ـ در چهارمين شرط يعني شاگرديسه شرط اوليه تعميد
  .ها انجيل را موعظه كنيد مسيح به شاگردانش گفت برويد و به تمام ملت. شوند خالصه مي

القدس  ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم اب و ابن و روح  پس رفته و همة امت"
      ". ام حفظ كنند  دهيد و ايشان را تعليم دهيد كه همة اموري را كه به شما حكم كردهتعميد

  )20-19:28 متي(
پذيرد عبارت است از آوردن آن افرادي كه طي   صورت ميشاگردسازي كه قبل از تعميد

با عمل شاگردسازي نوايمان . اند سه مرحله اصلي توبه، ايمان و ضمير صالح پيغام انجيل را شنيده
دهد كه زندگي خودش را براي  ر نشان ميطور آشكا شود چرا كه با اين كار به آماده تعميد مي

  .كند  مسيح تسليم ميشاگردي
خواهد زندگيش را وقف مسيح  پس از آنكه ايماندار در مالءعام به همه نشان داد كه مي

تري كسب كند تا به شاگرد واقعي مسيح يعني به يك مسيحي توانا، آگاه و   بايد تعاليم كامل،نمايد
  .  شودمتعهد تبديل

ابتدا فرد بايد . طور خالصه بيان كرد  بهمقدسي را در مورد تعميد توان شرايط كتاب حال مي
او بايد از گناهان خود .  به مفهوم واقعي تعميد دست پيدا كند وبه اندازة كافي پيام انجيل را بشنود

 او . كندح پسر خداست اعترافمسي توبه كند و ايمان خود را در رابطه با اين موضوع كه عيسي
و . بايد با ضمير صالح به خدا پاسخ بدهد و تمام شرايط الزم براي نجات الهي را بر آورده سازد

  . مسيح نمايدباالخره بايد زندگيش را وقف شاگردي
مطابق معيار عهدجديد، شخص  مسيحي، رسيم كه براي تعميد بنابراين به اين نتيجه مي

  . تواند تعميد بگيردين صورت نمي ا الذكر باشد در غير تعميد گيرنده بايد واجد چهار شرط فوق
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  آيا كودكان واجد شرايط هستند؟
 

خود شامل حال كودكان   خودبهشويم كه تعميد الذكر متوجه مي مطابق چهار شرط فوق
تواند با ضمير صالح به خدا   ايمان آوردن نيست و نمي ور به توبه كردنچرا كه طفل قاد. شود نمي

  .بنابراين كودكان واجد شرايط تعميد نيستند. تواند شاگرد مسيح شود پاسخ دهد و نمي
شود كه در عهدجديد چند نمونه وجود دارد كه تمام اهل خانواده با  گاهي گفته مي

احتمال اينكه در بين اعضاي خانواده كودكي هم باشد كه تعميد گرفته گيرند و   ميهمديگر تعميد
 لذا بايد اينگونه ،از آنجايي كه ماهيت و هدف تعميد حائز اهميت است. باشد زياد است

  .پيشنهادات را با دقت بيشتري بررسي كرد
انة ها اشاره شده عبارتند از اهل خ مقدس به آن هايي كه در كتاب دو نمونه از خانواده

  .16 و اهل خانة زندانبان فيليپي در اعمال باب 10كرنيليوس در اعمال باب 
 خدا ترس«گفته مي شود كه كرنيليوس . اجازه دهيد اول به اهل خانة كرنيليوس بپردازيم

ـ يعني تمام اعضاي خانواده » كرد داد و پيوسته نزد خدا دعا مي بود كه صدقه بسيار به قوم مي
و قبل از آنكه پطرس به آن ). 2:10رجوع شود به اعمال (يوس افرادي خدا ترس بودند كرنيل

  :گويد خانواده موعظه كند كرنيليوس مي
تأمل نزد تو فرستادم و تو نيكو كردي كه آمدي، الحال همه در حضور خدا   پس بي"

  )33:10اعمال  (". حاضريم تا آنچه خدا به تو فرموده است بشنويم
  .توانستند به موعظة پطرس گوش دهند دهد كه همة افراد حاضر مي ان مياين آيه نش

القدس بر همة آناني كه كالم را شنيدند،   اين سخنان هنوز بر زبان پطرس بود كه روح"
ها  و مؤمنان از اهل ختنه كه همراه پطرس آمده بودند، در حيرت افتادند از آنكه بر امت. نازل شد

ها متكلم شده، خدا را تمجيد  ه شد، زيرا كه ايشان را شنيدند كه به زبانالقدس اضاف نيز عطاي روح
  )46-44:10اعمال  (". كردند مي
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 اهل خانة كرنيليوس فقط به پيام پطرس گوش ندادند بلكه در نتيجة ،طبق آيات فوق
 در .ها تكلم كردند القدس پر شده و به زبان دست آورده بودند از روح ايماني كه از آن پيام به

  . دهدها را تعميد ها بود كه پطرس حاضر شد آن القدس آن حقيقت به خاطر پري روح
 دادن ايناني كه تواند آب را منع كند، براي تعميد آيا كسي مي«:  آنگاه پطرس گفت"

  )47-46:10اعمال ( "» .اند القدس را چون ما نيز يافته روح
طرس وقايعي را كه در خانة كرنيليوس اتفاق افتاده بود براي برادران در عالوه زماينكه پ به

او در رابطه با اهل خانه به يك نكته مهم ) 11رجوع شود به اعمال باب (داد  اورشليم شرح مي
  .كند ديگري هم اشاره مي

و ما را .  و اين شش برادر نيز همراه من آمدند تا به خانه آن شخص داخل شديم"
كسان به يافا بفرست «: اي را در خانه خود ديد كه ايستاده، به وي گفت  كه چطور فرشتهآگاهانيد

ها تو و تمامي اهل  و شمعون معروف به پطرس را بطلب كه با تو سخناني خواهد گفت كه بدان
  )14-12:11اعمال ( "» .خانه تو نجات خواهد يافت

يوس با شنيدن سخنان پطرس نجات  از اهالي خانه كرنيليهمه  فهميم كه از اين آيات مي
  . يافتند

: يابيم دست آمده از واقعة خانة كرنيليوس به نكات زير دست مي آوري اطالعات به با جمع
القدس را يافتند  ها روح ها به پيام پطرس گوش دادند، همة آن  بودند، همة آنها خدا ترس همة آن

بنابراين واضح است كه همة اعضاي خانواده . جات يافتندها ن ها تكلم كردند، همة آن و به زبان
  .شد ها كودكي يافت نمي  عهدجديد بودند و در بين آنكرنيليوس واجد شرايط تعميد

مقدس دو   همة اهل خانه در كتابدر ابتداي اين فصل اشاره كرديم كه در رابطه با تعميد
با بررسي اين قسمت .  است16ها زندانبان فيليپي در اعمال باب  از آننمونه وجود دارد كه يكي 

  :بريم به سه نكته پي مي
. اش صحبت كردند پولس و سيالس دربارة كالم خدا با آن زندانبان و با اعضاي خانواده

  )33آية (
 )33آية . ( گرفتنداش تعميد او و تمام اهل خانه

 )34آية . (يمان آورنداش ا او و تمام اهل خانه
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 شويم كه همة اهل خانه زندانبان فيليپي شخصاً از شرايط تعميد بنابراين متوجه مي
  .شد ها كودكي يافت نمي عهدجديد برخوردار بودند و در بين آن

مقدس گفته نشده است كه  در خانة كرنيليوس و زندانبان فيليپي و در هيچ جاي كتاب
  . بگيرندنند تعميدتوا كودكان مي

  
  تعاليم مقدماتي

 
 تأكيد شود اما بايد دقت داشته باشيم كه بيش از حد بر گرچه الزم است بر شرايط تعميد

در بعضي جاها ـ به خصوص در . دهد تعليم تكيه نكنيم چرا كه نتايج غير روحاني به دست مي
موالً اصرار دارند كه افراد اول بايد به مدت طوالني هاي مخصوص بشارت خارجي ـ مع حوزه

اين عمل به . طول انجامد و بعد تعميد بگيرند ها يا حتي چند ماه به تواند هفته تعليم ببينند كه مي
  .گردد  برمي20-19:28 سخنان مسيح در متي

 القدس تعميد و روحها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم اب و ابن   پس رفته همة امت"
  ". ام حفظ كنند دهيد، و ايشان را تعليم دهيد كه همة اموري را كه به شما حكم كرده

گردد كه  جيمز برمي تأكيد بر تعاليم مقدماتي تا حدودي به سخنان مسيح در ترجمة كينگ
نسخة معاصر ترجمه اما در » ها را تعليم دهيد پس رفته، همة امت«: چنين برگردانده شده است

  ».ها را شاگرد سازيد پس رفته، همة امت«گويد  تري ارائه شده و مي دقيق
اما سؤال اين .  بگيرند ابتدا بايد تعليم داشته باشندبديهي است كساني كه مايلند تعميد

 ماه، هفته، توان آن مدت را برحسب قدر بايد باشد؟ آيا مي است كه مدت زمان تعاليم مقدماتي چه
  روز يا ساعت مشخص كرد؟

  :دهد وقايع مربوط به روز پنطيكاست سؤال فوق را بدينگونه پاسخ مي
 گرفتند و در همان روز تخميناً سه هزار را پذيرفته، تعميد) پطرس( پس ايشان كالم او "

  )41:2اعمال  (". نفر بديشان پيوستند
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ر نفري كه در آيه فوق گزارش شده فقط چند ساعت بعد از شنيدن كالم  اين سه هزاتعميد
عنوان مسيح اسرائيل و پسر خدا   كه عيسي ناصري را به راايماناني اتفاق افتاد و توانست ذهن بي

 مدت ،گرفتند ها تعميد مي اي كه آن در پايان موعظه پطرس يعني در لحظه.  باز كند،قبول نداشتند
  .خواستند تعميد بگيرند چند ساعت بيش تر نبود كه مي عليم كسانيزمان الزم براي ت

كردند چه  حال ببينيم اين نكته با واكنش اهالي سامري كه به موعظه فيليپس گوش مي
  .مناسبتي دارد

داد، ايمان آوردند،  مسيح مي  ليكن چون به بشارت فيليپس كه به ملكوت خدا و نام عيسي"
  )12:8اعمال ( ".  يافتندمردان و زنان تعميد

 همانند روز .گونه مدت زمان خاصي براي تعليم مقدماتي اشاره نشده است به هيچ
و يقين داريم كه تعميد .  چند ساعت بعد از شنيدن موعظه رخ داده استپنطيكاست عمل تعميد

  .آن افراد بعد از چند روز يا چند هفته صورت نگرفته است
  تعميد را موعظه انجيل او بعد از و كرددار حبشي را در همان روز مالقات يپس خزانهفيل

بينيم كه مدت زمان الزم براي تعليم مقدماتي  باز هم مي). 39-36:8رجوع شود به اعمال (داد 
 شده بود به رسيم به مورد حنانيا، كه از طرف خدا هدايت بعد مي. شد متجاوز از چند ساعت نمي

  . نزد سولس برود تا بر او دست گذاشته دعا كند، و به طرسوس
       ".  گرفت در ساعت از چشمان او چيزي مثل فلس افتاده، بينايي يافت و برخاسته، تعميد"

  )18:9اعمال (
  . كند سپس پولس خودش در رابطه با گفته حنانيا چنين نقل قول مي

  )16:22اعمال ( " بگير نمايي؟ برخيز و تعميد ل چرا تأخير مي و حا"
احتماالً در همان ) شود كه بعداً به پولس ملقب مي(بينيم كه سولس طرسوسي  سپس مي

مسيح بر وي در راه  گيرد ـ و تعميد او يقيناً سه روز بعد از ظاهر شدن عيسي  مي تعميد،روز توبه
  .اتفاق افتاده استدمشق 

ها موعظه  اش در همان روزي كه انجيل را به آن پطرس به كرنيليوس و اعضاي خانواده
  ).48:10رجوع شود به اعمال ( بگيرند كرد گفت كه بايد تعميد
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خدا قلب ليديا، ارغوان فروش، را نسبت به پيام انجيل باز كرد و او به اتفاق تمام اهل 
در اين مورد هم به مدت زمان الزم و ). 15-14:16رجوع شود به اعمال ( گرفت يداش تعم خانه

  .اي نشده است مشخص براي گرفتن تعميد اشاره
اش درست در همان شبي كه براي اولين بار انجيل را  ان فيليپي و اعضاي خانوادهب زندان"

  )33:16اعمال ( ". گرفتندشنيدند تعميد
در هر يك از اين .  نوايمانان به هفت نمونه اشاره شدالذكر در مورد تعميد طبق آيات فوق

ها تعميد درست چند ساعت بعد از  شد سپس در اكثر نمونه ها ابتدا تا مدتي تعليم داده مي نمونه
وبه به تأخير و در هيچ يك از موارد، تعميد بيش از چند روز بعد از ت. گرفت توبه صورت مي

  .نيافتاده است
در .  در كليساي اوليه برسيمتوانيم به تصوير روشني از عمل تعميد به اين ترتيب مي

 مسيح معطوف  و قيامكليساي اوليه قبل از تعميد اصول بنيادي انجيل را كه به زندگي، مرگ
  .دادند ها را به عمل تعميد ربط مي سپس آندادند و  شد به مردم تعليم مي مي

انجاميد طي  طول مي  طور معمول چند ساعت بعد و اگر زياد به  بالفاصله و بهبنابراين تعميد
  .شد چند روز انجام مي

 جزئيات تعاليمي را كه براي استحكام و تقويت ايمان به مسيح الزم باالخره بعد از تعميد
 كه گزارش مربوط به تعميد نوايمانان را در روز 42:2در اعمال . دادند بود به نوايمانان مي

  .دهد صورت خالصه شرح مي دهد آخرين مرحله تعليم را به پنطيكاست مي
يعني (نمودند   و در تعليم رسوالن و مشاركت ايشان و شكستن نان و دعاها مواظبت مي"

  ").  گرفته بودندكه تعميد همة كساني
 شويم كه عهدجديد براي تقويت ايمان نوايمانان تعميد           طبق اين آيه متوجه مي

 .كند  به كدام روش عمل مي،يافته
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  فصل بيستم
   مسيحينشانه روحاني در تعميد

  
ي، براساس تعاليم عهدجديد، با نشانة  مسيحما در اين فصل قصد داريم به مبحث تعميد

  .روحاني آن خاتمه دهيم
  

  نحوة عملكرد فيض خدا
  

  :شود گشايد ديده مي  متن كليدي كه راز اين حقيقت را ميدر رساله به روميان
ماياني كه از گناه مرديم، !  پس چه گوييم؟ آيا در گناه بمانيم تا فيض افزون گردد؟ حاشا"
 يافتيم، در عيسي تعميد دانيد كه جميع ما كه در مسيح يگر در آن زيست كنيم؟ يا نميچگونه د

موت او تعميد يافتيم؟ پس چونكه در موت او تعميد يافتيم، با او دفن شديم تا آنكه به همين 
يرا اگر ز. قسمي كه مسيح به جالل پدر از مردگان برخاست، ما نيز در تازگي حيات رفتار نماييم

دانيم  زيرا اين را مي. بر مثال موت او متّحد گشتيم، هر آينه در قيامت وي نيز چنين خواهيم شد
زيرا . كه انسانيت كهنة ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، ديگر گناه را بندگي نكنيم

   )7-1:6 روميان (". هر كه مرد، از گناه مبرّا شده است
دهد كه فيض خدا نسبت به عمق گناه بشر خيلي زياد   توضيح مي5 باب لس در روميانپو

  :است
  )20:5 روميان. (نهايت افزون گرديد  لكن جايي كه گناه زياد گشت، فيض بي"

 در گناه بمانيم تا پس چه گوييم؟ آيا«: پرسد  مي1:6 و پولس بعد از اين نكته در روميان
اگر فيض خدا رابطة «: گويد شايد كسي بپرسد به عبارتي ديگر پولس مي» فيض افزون گردد؟

توانيم   پس آيا مي،شود مستقيمي با گناه دارد يعني هرچه گناه بيشتر باشد فيض خدا هم بيشتر مي
  »آلود خود ادامه دهيم تا فيض خدا بر ما بيشتر شود؟ به زندگي گناه



 

 

193 م بيستفصل   
 

به اين طرز فكر خطرناك مبتني بر درك نادرست از چگونگي عملكرد فيض خدا پولس 
واسطة ايمان بين گناهكار و  مند شود بايد به كه گناهكار از فيض خدا بهرهنيبراي ا. دهد پاسخ مي

اي است كه باعث ايجاد  ماهيت اين معامله بگونه. وجود آيد خدا يك معامله مشخص و شخصي به
  .گردد صيت گناهكار مييك دگرگوني در شخ

آيد دو  وجود مي  كه در نتيجة فيض خدا در شخصيت گناهكار بهيدر چنين دگرگوني ا
سپس حيات . ابتدا موت ـ موت در گناه و زندگي كهنه. جنبه متفاوت ولي مكمل هم وجود دارد

  .نو ـ زندگي در خدا و در عدالت
 آن با دو شق احتمالي مواجه در پرتو عملكرد فيض خدا در گناهكار و نتايج حاصل از

 از طرفي ديگر اگر ،مند شويم در واقع بايد نسبت به گناه بميريم اگر از فيض خدا بهره: شويم مي
رسد كه بگوييم  نظر نمي توانيم از فيض خدا استفاده كنيم و بنابراين منطقي به در گناه نميريم نمي

مند شويم چون چنين چيزي   فيض خدا بهرهتوانيم از كنيم مي در عين حاليكه در گناه زندگي مي
 2:6  پولس به اين نكته در روميان.توانند در كنار هم قرار بگيرند اين دو مورد نمي. غيرممكن است

  "م؟ يماياني كه از گناه مرديم، چگونه ديگر در آن زيست كن!  حاشا": گويد كند و مي اشاره مي
فهميم؟ جهت تصور اين حقيقت مردي را در  چه مي» اه مرديماز گن«حال ببينيم از عبارت 

كند  نظر بگيريد كه گناهكار و مقروض است و فرض كنيد نسبت به زن و فرزندانش تندخويي مي
كند و فردي  دهد در خانه نامي از خدا يا مذهب به زبان آيد و پيوسته فحاشي مي و اجازه نمي
  . باشديم زي نمعتاد و الكلي

كه روي صندليش  نيد كه چنين شخصي ناگهان در اثر حملة قلبي در حاليحال فرض ك
كنار دستش روي ميز سيگارش هست كه هنوز روشن است و يك گيالس . كند نشسته فوت مي

 توانند روي او تأثير بگذارند ينم  ديگرمشروبسيگار و . خورد مشروب هم روي ميز به چشم مي
ها وجود ندارد و دست او ديگر براي برداشتن و  نچون ديگر ميل و اشتياقي براي مصرف آ
  .شود مصرف سيگار و مشروب جلو رانده نمي

 Gospelاندكي بعد زن و فرزندانش روز يكشنبه بعدازظهر از جلسه كليساي محلي 

Tabernacle اند گردند و مشغول خواندن سرودهاي روحاني هستند كه تازه ياد گرفته  برمي. 
چرا؟ چون مرده . كند شود ـ فحاشي نمي دهد ـ عصباني نمي نشان نميمرد خانه هيچ واكنشي 
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در گناه «به عبارتي كوتاه و خالصه او .  آن مرده استاست ـ نسبت به خشم و فحش و امثال
كند، گناه ديگر بر او اثر  ديگر گناه برايش جذابيت ندارد، ديگر گناه او را تحريك نمي. است» مرده
   .كند نمي

كشد كه در اثر ايمان از فيض  همين منوال شخصي را برايمان به تصوير مي عهدجديد هم به
و گناه ديگر برايش جذابيت . ميرد  ميو در نتيجه فيض الهي او نسبت به مرگ. شود الهي پر مي
 در خدا و در بلكه در عوض او. نمايد كند و بر او غلبه نمي كند، ديگر او را تحريك نمي پيدا نمي

  .شود عدالت زنده مي
  

   كردنبا مسيح مصلوب شدن و قيام
 

 همين حقيقت در سراسر .ميرد واسطة فيض الهي نسبت به گناه مي يك مسيحي حقيقي به
  :عهدجديد چندين بار ذكر شده است

م گشته، دانيم كه انسانيت كهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدو  زيرا اين را مي"
  )7-6:6 روميان( ". زيرا هر كه مرد، از گناه مبرا شده است. ديگر گناه را بندگي نكنيم
از آنجايي كه شخص به سهم خود كفارة گناه : توان اينگونه شرح داد آيات فوق را مي

آلود او با مسيح  سد و گناهپذيرد، لذا انسانيت كهنه او يعني ماهيت فا  مسيح را ميواسطة مرگ به
يا (رود در نتيجه شخص از گناه رهانيده   گناه آلود به خاطر مرگ از بين ميشود و بدن مصلوب مي
  .ماند شود و ديگر اسير گناه باقي نمي مي) عادل شمرده

ر روي تازگي  در چند آية بعدي تعليم خودش را بپولس در همان فصل از رسالة روميان
  :گويد سازد و مي معطوف مي

عيسي زنده، پس   همچنين شما نيز خود را براي گناه مرده انگاريد، اما براي خدا در مسيح"
زيرا گناه بر شما .  نماييدهاي آن را اطاعت گناه در جسم فاني شما حكمراني نكند تا هوس

  )14و12-11:6 روميان( ".  نيستيد بلكه زير فيضسلطنت خواهد كرد، چونكه زير شريعت
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ما بايد خودمان را نسبت به گناه به : كنيم طور ساده چنين معني مي باز هم آيات فوق را به
پولس . لذا ديگر دليلي ندارد گناه بر ما نظارت و كنترل داشته باشد. واسطة فيض خدا مرده بدانيم 

  . كند  دوباره همين حقيقت را با روشي بسيار دقيق و محكم بيان مي رومياندر همين رساله به
سبب عدالت،  سبب گناه مرده است و اما روح، به  و اگر مسيح در شما است، جسم به"

  )10:8 روميان( ". حيات است
در واقع »  مسيح در شما استو اگر«گويد  برد و مي كار مي عبارتي كه پولس در اين آيه به

واسطة  كند كه به دهد اين حقيقت در مورد همة ايمانداران و مسيحيان حقيقي صدق مي نشان مي
كند در واقع دو  وقتي مسيح در قلب ايماندار زندگي مي. شود  مسيح در قلبشان ساكن مي،ايمان

واسطة كار  به. 2آلود ؛   گناهيعني بدن» جسم «،ميرد ماهيت كهنه جسم مي. 1: شود كار انجام مي
  .آيد چرا كه روح خدا به خاطر عدالت زنده است وجود مي القدس حيات تازه و عدالت به روح

كند و دربارة اينكه چرا مسيح روي  پطرس هم همين حقيقت را به همان گونه تشريح مي
  :گويد صليب جانش را داد چنين مي

 خويش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده، به عدالت  كه خود گناهان ما را در بدن"
  )24:2س پطر اول( ". ايد  يافتههاي او شفا زيست نماييم كه به ضرب

 پطرس نيز به دو جنبه از تحولي كه در زندگي ايماندار در نتيجه ايمان به كفاره و مرگ
در حقيقت . زندگي براي عدالت. 2مرگ نسبت به گناه، . 1: كند آيد، اشاره مي ود ميوج مسيح به

تا از گناه مرده شده، به «: دهد غائي مرگ مسيح روي صليب را شرح مي پطرس در اين آيه هدف
  » .عدالت زيست نماييم

در . شرط مردن در گناه و زندگي در عدالت فراتر از آمرزش گناهان گذشته ما است
اكثريت . كند قت اين دو جنبه ايماندار را وارد يك حوزه و تجربه روحاني كامالً متفاوت ميحقي

. اشان آمرزيده شده است  مسيحيان اسمي تقريباً در همه اظهارات خود معتقدند كه گناهان گذشته
كرده و طلب آمرزش  روند ـ تا به گناهان خود اعتراف همين دليل به كليسا مي ها به در واقع آن

  .كنند
در . اما اصالً مايل نيستند باطن و طبيعت خود را تغيير دهند و حتي راجع به آن فكر كنند

شان ديده شود باز  كه تغييري در زندگي كنند و بدون آن  ميها فقط به گناهانشان اعتراف نتيجه آن
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خاطر آن طلب آمرزش  شوند و باز هم به ميروند و باز هم مرتكب همان گناه  هم به كليسا مي
  .كنند مي

اين روش در واقع مذهب ساخته و پرداختة انساني است كه باعث ايجاد مسيحيان اسمي و 
گويد هرگاه ايماندار به كفاره مسيح  ظاهري شده است و هيچ ارتباطي به نجات خدا ندارد كه مي

  .ايمان داشته باشد نجات خواهد يافت
 بلكه عالوه ، از كفاره مسيح تنها آمرزش گناهان گذشته انسان نبوده استهدف اصلي خدا

دهد تا وارد يك حوزه و تجربه جديد  بر آمرزش آن گناهان، كفاره مسيح به ايماندار امكان مي
بنابراين او بايد در گناه بميرد و بايد در خدا و در عدالت زيست كند، ديگر نبايد . روحاني شود

  .و گناه ديگر نبايد بر او چيره شود گناه باشد هبرد
آلود   خود تمام تقصيرات و اعمال گناه پذير است چرا كه مسيح با كفارة چنين چيزي امكان

عالوه بر اين . طور كامل پرداخت كرد ما را بر صليب بر خود گرفت و جريمة همة گناهانمان را به
و گناهكار بوديم قرار داد و وقتي  مسيح خودش را در سطح ما كه فاسد شدني، سقوط كرده ،كار

مقدس ماهيت كهنة ما را نيز در خود و با خود از بين برد  بر روي صليب جانش را داد طبق كتاب
  .»گناه«و » انسانيت كهنه«ـ 

دار بتواند به اين هدف اصلي از كفاره مسيح نائل شود بايد واجد دو شرط  براي اينكه ايمان
  :كند طور معقول و منطقي چنين بيان مي  به6 باب  رساله به روميانپولس اين دو شرط را در. باشد

دانيم كه انسانيت كهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته،   زيرا اين را مي"
  )6:6 روميان( ". ديگر گناه را بندگي نكنيم

 مشخص و تاريخي است كه در زمان انسانيت كهنة ما در مسيح مصلوب شده يك واقعه
  . استمشخصي در گذشته اتفاق افتاده

       ". عيسي زنده  همچنين شما نيز خود را براي گناه مرده انگاريد، اما براي خدا در مسيح"
  )11:6 روميان(

 دهد كه بين تجربة مسيح و كه در ابتداي اين آيه آورده شده نشان مي“ همچنين”كلمه 
طور كه مسيح مرد شما هم بايد  همان«گويد  يعني مي. دار رابطة مستقيمي وجود دارد تجربة ايمان

  ".  مسيح يعني مرگ شما مرگ"تر بگوييم  خالصه» خودتان را در او مرده بدانيد
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جا دو شرط براي مردن در گناه و زندگي در عدالت و خدا مشاهده  بنابراين در اين
 ابتدا بايد بدانيم كه كالم خدا در مورد هدف اصلي مرگ. شمار آوردن به. 2شناخت . 1: شود مي

يعني بايد . دوم بايد كالم خدا را در مورد خودمان راست بشماريم. دهد مسيح چه تعليمي به ما مي
ي تجربة مسيح زمان. عنوان يك شرط و از روي ايمان بپذيريم مقدس را به اين حقيقت كتاب

 مسيح چه هتواند تجربة ما شود كه هميشه به ياد داشته باشيم كه كالم خدا در مورد هدف كفار مي
  .دهد تعليمي به ما مي

ـ » تا از گناه مرده شده به عدالت زيست نماييم«با توجه به هدف اصلي از كفارة مسيح ـ 
تر از اين  هيچ حقيقتي مهم. 1: ها اعتراض نمود توان به آنبتوان دو بيانيه صادر كرد كه مشكل  مي

ايماني مسيحيان  تفاوتي و بي ، بي)رد(در مورد . 2شود  حقيقت در سراسر عهدجديد يافت نمي
  . اسمي و ظاهري هيچ حقيقتي گفته نشده است

و به سادگي ميتوان كالم . يافت" رد كردن "ريشه اين موقعيت اسف بار را ميتوان در لغت 
   ". قوم من از عدم معرفت هالك شده اند". را به اين موقعيت نسبت داد6 : 4 خدا در هوشع

اگر . است" دانستن " به آن اشاره ميكند، نياز اوليه اي كه پولس براي دريافت كفاره مسيح
اشند، قوم خدا اين واقعيت را ندانند، نمي توانند به آن ايمان داشته باشند، اگر به آن ايمان نداشته ب

بنابراين اولين و بزرگترين نياز اين است كه اين واقعيت را همواره در . نمي توانند تجربه اش كنند
  .كليسا مطرح نماييم و به صورتي واضح و آشكار به آن اشاره كنيم 

  
  ابتدا دفن و سپس قيام

  
 وجود دارد؟ پاسخ به اين  و رسم تعميدچه ارتباطي بين اين حقيقت مركزي فديه مسيح

اين . ، مراسم تدفين نيز خواهد بودبه صورت طبيعي پس از هر مرگ. سئوال ساده و عملي است
نجات  از طريق ايمان به كار. ابتدا مرگ و سپس دفن: مسئله در حيطه روحاني نيز مصداق دارد

در واقع طبيعت كهنه . سيح مرده مي انگاريمبر طبق كالم خدا، ما خود را با مبخش عيسي مسيح، 
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پس از آن عمل بعدي بر طبق كالم خدا، دفن است، . انگاريم كه بايد بميرد  گناه ميمان را بدن
  .  طبيعت و بدن مردهدفنِ

در .  مسيحي استطريقي كه ما بدان وسيله طبيعت كهنه مان را دفن مينماييم، همان تعميد
اين دو مرحله در واقع . قيام) 2دفن و ) 1. مرحله پي در پي وجود داردو مسيحي دهر تعميد

مردن ) 1.  را پذيرفته استنشانگر دو مرحله از تغيير دروني شخص ايماندار هستند كه فديه مسيح
  .زندگي جديد با عدالت الهي) 2نسبت به گناه 
 مسيحي در آب، اوالً دفن شدن در قبري است از آب و دوماً برخاستن از آن قبر و تعميد

دفن در واقع نماد ظاهري مردن نسبت به گناه است، قيام نيز نماد . شروع زندگي جديد است
  . بيان مينمايدعهد جديد اين را به عنوان هدف تعميد. ظاهري زندگي جديد با خداست

  پس ؟ يافتيم  او تعميد ، در موت  يافتيم تعميد  عيسي  در مسيح  ما كه  جميع دانيد كه  يا نمي"
 پدر   جالل  به  مسيح  كه  قسمي همين   به  تا آنكه  شديم ، با او دفن  او تعميد يافتيم  در موت چونكه

  4 و 3 : 6 روميان ". نماييمرفتار    حيات ، ما نيز در تازگي  برخاست از مردگان
 خدا  عمل  بر  ايمان  شديد به  برخيزانيده  هم  در آن  گشتيد كه  مدفون در تعميد  و با وي"

  12 : 2 كولسيان ". برخيزانيد  او را از مردگان كه
 ما با يق تعميداز طر) 1.  به خوبي آشكار استدر هر دوي اين آيات، دو مرحله تعميد

با قدرت خدا و از طريق ايمان با او قيام ) 2)  او غوطه ور ميشويمدر مرگ.(  دفن ميشويممسيح
  .تا در زندگي جديد گام برداريم. مينماييم

 ميگيريم، نه در كليسا يا فرقه  تعميد واقعي مسيحي ما در عيسي مسيحاوالً از طريق تعميد
  :و گروهي خاص، همانطور كه پولس ميگويد

  27 : 3غالطيان  ". را در بر گرفتيد  يافتيد، مسيح تعميد  در مسيح  شما كه زيرا همه "
در مرگي كه به نيابت از ما مسيح : هيچ چيز ديگري اينجا وجود ندارد، تنها عيسي مسيح

  .انجام شد و عيسي مسيح در قيام پيروزمندانه اش
 گيرنده دارد، از طريق ايمان به كار  بستگي به ايمان شخص تعميددوماً تاثير تعميد

دي خود، هيچ تاثيري بر  به خوبدون اين ايمان، خود تعميد. خداست كه شخص تغيير ميكند
  . شخص ايماندار ندارد



 

 

199 م بيستفصل   
 

برخاسته و ميخواهد زندگي خود را ) تشكيل شده از آب( سوماً ايمانداري كه از آن قبر
بلكه نياز به . تازه گردانيده و در پيروزي گام بردارد، نميتواند اين كار را با قدرت خود انجام دهد

پولس براي ما آشكار . ي را از مردگان برخيزانيدهمان قدرتي كه عيس. قدرت پر جالل الهي دارد
كه در واقع .  بود" روح تقدس" را از مردگان برخيزانيد، ميسازد كه آن قدرتي كه عيسي مسيح

 آب خود را بنابراين ايماندار از طريق تعميد ) 4 : 1روميان .(  استهمان روح خدا يا روح القدس
وقف زندگي جديد با خدا و عدالت او مينمايد و در اين زندگي كامالً به قدرت روح خدا متكي 

  .است
  . تعليم ميدهد هماهنگي دارد10 آيه 8 باب اين موضوع با چيزي كه پولس در

،  عدالت  سبب ، به  و اما روح  است  مرده  گناه سبب  به ، جسم  در شما است  و اگر مسيح"
  10 : 8   " است حيات

 گرفته توانايي زندگي جديد با خداوند را روح خدا ميتواند به تنهايي به ايماندار تعميد
  .ببخشد

چيزهايي را كه ميشنوند % 40 اين است كه كودكان ،يكي از اصول اوليه روانشناسي تربيتي
چيزهايي كه ميشنوند، ميبينند و % 80و ميبينند و چيزهايي كه ميشنوند % 60به خاطر ميĤورند، 

 در كليسا، خداوند در واقع اين اصل روانشانسي را در كليسا با انجام عمل تعميد. انجام ميدهند
ي ما انجام داد  برا كار نجات بخشي را كه عيسي مسيحدر واقع با انجام عمل تعميد. پياده مينمايد

  .به خاطر مي آوريم تا بتوانيم در پاكي و قدوسيت با خداوند زندگي نماييم
بر طبق عهد جديد، هر بار كه ايماندار جديدي به كليسا اضافه ميشود، اين كار از طريق 

 و دفن شدن او نسبت به گناه و  و اين دو نشانگر مرگ- انجام ميگيرد او و ايمان به مسيحتعميد
 كار نجات بخش عيسي مسيح و هدف او را در واقع تعميد. قيام با مسيح در زندگي جديد است

  .همواره به خاطر كليسا مي آورد
 تا زمانيكه ما معناي ،اين واقعيت اساسي در كليساي مسيحي جامه عمل نخواهد پوشيد

  . را درك نموده و در كليساهاي خود بر طبق آن معنا عمل نماييمواقعي تعميد
 درون شخص  مسيحاجازه بدهيد در انتهاي اين درس به شما ياد آوري كنم كه تعميد

مان ايماندار شكل نمي گيرد، بلكه بيشتر تاييدي است بيروني كه نشانگر ورود ايماندار به اي
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 پولس به خوبي ياد آوري ميكند كه ما در ابتدا با مسيح نسبت به 6در روميان باب . مسيحي است
  . ميگريم او تعميدگناه مرديم و بعد در مرگ
 يحيي شخص در ابتدا از در تعميد.  يحيي است مسيحي مانند تعميداز اين جنبه، تعميد

 مسيحي شخص ايماندار در ابتدا با در تعميد.  ميگرفتگناهانش توبه ميكرد و در اين توبه، تعميد
 در هر دو موقعيت جنبه . ميگيرد تعميد مسيحسپس در مرگ. ايمان نسبت به گناهانش ميميرد 

 به خودي خود هيچ فرآيند دروني را به وجود نمي آورد؛ و بيشتر مهر تاييدي است ظاهري تعميد
  . گيرندهبا ايمان و در قلب شخص تعميد. كه آن فرآيند دروني به وجود آمده است
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  فصل بيست و يكم
  القدس  روحتعميد

  
وجود آمدن  القدس باعث به  روحايم موضوع تعميد از آن زمان كه وارد قرن بيستم شده

عنوان يك  اين بحث امروزه به. بحث در ابعاد گسترده در ميان كليساهاي مسيحي شده است
. گيرد ميشود و تقريباً در تمام بخشهاي عالم مسيحيت مورد بحث قرار  موضوع درسي مطرح مي

مقدسي برخورد  با در نظر گرفتن اين حقايق، ما بايد با اين موضوع خيلي دقيق، كامل و كتاب
  .كنيم

  
  مقدس هفت منبع از كتاب
  

القدس بكار گرفته   در رابطه با روحاول ما بخشهايي از عهدجديد كه در آنها كلمه تعميد
  .شمريم است را بر مي شده

باشد، در هفت بخش از عهد  القدس مي طور مشخص عدد روح فت بهاز آنجايي كه ه
  .خوانيم القدس مي  روحجديد دربارة تعميد

 كه چنين  كنديم خودش و تعميد عيسي اي از خدمت تعميد  تعميددهنده مقايسه يحيي
  : توضيح داده است

آيد از من تواناتر  دهم لكن او كه بعد از من مي  ميتعميدجهت توبه  من شما را به آب به«
      ».القدس و آتش تعميد خواهد داد است كه اليق برداشتن نعلين اونيستم او شما را به روح

  )11:3 متي(
استفاده » تعميد«در عبارت » با« از حرف اضافه انگليسي King Jamesاگرچه در ترجمه 

اين كاربرد هم در . باشد مي» به«كنند ولي حرف اضافه اصلي كه در يوناني بومي استفاده شده  مي
استفاده » به«در هر دو مورد از حروف اضافه . القدس كاربرد دارد روح به  آب و هم تعميدهتعميد ب

بكار » تعميد«تباط با حال در هرجا در ار در حقيقت تنها حرف ربطي كه در عهدجديد تابه. شود مي
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 به خاطر استفاده King Jamesمتأسفانه در ترجمه . باشد مي» جهت به«و » به«، ستا  گرفته شده
  . .است   تعليم اوليه اين مبحث دچار ابهام شده،از حرف اضافه در اشكال مختلف

  :گويد ه با مسيح چنين مي دهنده در رابط تعميد يحيي8:1 در مرقس
    ».القدس تعميد خواهد داد  دادم ليكن او شما را به روحمن شما را به آب تعميد«

  )8:1 مرقس(
  تعميد يحيي16:3 در لوقا. استفاده شده است» به«در هر دو مورد از حرف اضافه يوناني 

  : گويد دهنده چنين مي
دهم ليكن شخص تواناتر از   ميمن شما را به آب تعميد«:  به همه متوجه شده گفتيحيي

القدس و آتش تعميد   روح او شما را به. آيد كه لياقت آن را ندارم كه بند نعلين او را باز كنم من مي
  )16:3 لوقا( ».خواهد داد

 شهادتي 33:1 در يوحنا. خوريم بر مي» القدس به روح«الفظي  اينجا دوباره به ترجمه تحت
  :دهد چنين است  درباره عيسي ميرا كه يحيي

 دهم همان به من گفت بر هر من او را نشناختم ليكن او كه مرا فرستاد تا به آب تعميد«
 ».دهد القدس تعميد مي  روح نازل شده بر او قرار گرفت همان است او كه به روحكس بيني كه

  )33:1 يوحنا(
 در 5:1در اعمال . را مورد استفاده قرار داده است» به«در اينجا دوباره حرف ربط يوناني 

  :گويد  عيسي به شاگردانش مي،زمان كوتاهي قبل از صعود
القدس تعميد  داد ليكن شما بعد از اندك ايامي به روح  مي به آب تعميديحييزيرا كه «

  )5:1اعمال ( ».خواهيد يافت
در اعمال » . يابيدالقدس تعميد شما بايد به روح«: گويد خيلي دقيق و واضح عيسي مي

در رابطه با اين . دهد  وقوع پيوست را شرح مي پطرس وقايعي را كه در خانه كرنليوس به16:11
  .، استفاده كردفرمود  5:1مسئله او از همان كلمه اصلي كه عيسي در اعمال 

 داد، ليكن شما به  به آب تعميديحيي«: خاطر آوردم سخن خداوند را كه گفت آنگاه به
  )16:11ن الرسو اعمال( ».القدس تعميد خواهيد يافت روح

  :گويد  پولس مي13:12ن قرنتيا باالخره در اول
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 يافتيم خواه يهود، خواه يوناني، خواه  تعميدزيرا كه جميع ما به يك روح در يك بدن«
  )13:12ن رنتياق اول( ».ايم غالم خواه آزاد و همه از يك روح نوشانيده شده

وسيله يك  به” استفاده شده است » وسيله به« از حرف اضافه King Jamesدر ترجمه 
. استفاده شده است» به«هرحال در متن يوناني از حرف اضافه  به. “ يافتيم تعميدروح در يك بدن

بنابراين كلمات پولس در اين متون در هماهنگي » .ك بدنبه يك روح همه ما تعميد يافتيم در ي«
  .باشد كامل با انجيل و كتاب اعمال مي

اند ـ هم عهدجديد و هم   را ترجمه كردهKing Jamesمتأسفانه مترجماني كه نسخة 
اند، و در نتيجه باعث  مقدس استفاده كرده در اين بخش از كتاب» وسيله روح به«قديم ـ از عبارت 

  .اند  شدهيهاي عجيب مدن آموزهبوجود آ
خصوصي كرده است كه  اند كه پولس اشاره به تجربه به  باره اينطور گفته برخي در اين

متفاوت از آن تجربياتي است كه در اناجيل و اعمال به آن اشاره شده است، و آن اينكه خود 
اند، اگر به اندازة  ه دادهنويسندگاني كه اين آموزه را ارائ. القدس عامل اصلي تعميددادن است روح

اي هيچ پايه و  كردند، آنگاه براي چنين آموزه كافي در متون اصلي يوناني تأمل و بررسي مي
كند كه،  كه تمام عهدجديد به اين حقيقت موكداً اشاره مي در صورتي. كردند اساسي پيدا نمي

  .دهد  ميتعميدالقدس   روح به ـ تنها كسي است كهيكس ديگرچ ي همسيح ـ و نه  عيسي
“  يافتيمتعميد... در ... ”يم كه بكارگرفتن عبارت ياين مطلب را در اينجا نيز بايد بيافزا

است   بكارگرفته شده،  و تعميد مسيحيتوسط پولس دقيقاً با آنچه كه در رابطه با تعميد يحيي
  . مطابقت دارد

 اشاره كرديم كه عمل تعميد يك نشان و تأئيد ظاهري دو مورد تعميدپيش از اين در هر 
همين مطلب در رابطه با . وجود آمده است دار به است از تغيير روحاني و  دروني كه در يك ايمان
. ديوگ  مسيح سخن ميالقدس و شراكت در بدن گفته پولس صادق است كه دربارة تعميد به روح

 طبيعي است كه اعالم  كند، بلكه تنها يك تأئيد فوق يمكس را عضو بدن ن القدس هيچ تعميد روح
  . است كند شخص مورد نظر، با ايمان، عضو بدن مسيح شده مي

از هفت بخش » القدس  به روحتعميد«طور مختصر مطالبي را كه از عبارت  اجازه بدهيد به
  .بندي كنيم توانيم بياموزيم، جمع س ميمقد ب مورد اشاره از كتا
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 به روح با تعميد آب مقايسه و سنجيده در شش مورد از اين هفت بخش تجربه تعميد
  .شده است

نسبت داده شده است و اين » القدس روح«به » آتش «،در دو عبارت از اين هفت بخش
  . است توصيف شده» شالقدس و آت  به روحتعميد«تجربه بصورت 

، تنها فعل ديگري كه در اين بخشها از عهد جديد در رابطه با “تعميددادن”به غير از فعل 
 پولس 13:12ن قرنتيا در اول.  باشدي م“نوشيدن”است، فعل  القدس بكار گرفته شده  به روحتعميد
به ما «در انگليسي جديد اين جمله آسانتر شده است » .ايم ما از يك روح نوشانيده شده«گويد  مي

با آنچه كه مسيح درباره “ نوشيدن”بكار گرفتن فعل » .است تا از يك روح بنوشيم ه همه داده شد
  ..گويد مطابقت دارد  مي39-37:7 القدس در يوحنا روح

. ه باشد نزد من آيد و بنوشدهر كه تشن«: و در روز آخر عيسي ايستاده ندا كرد و گفت«
» .گويد از بطن او نهرهاي آب زنده جاري خواهد شد كسي كه به من ايمان آورد چنانكه كتاب مي

القدس  اما اين را گفت درباره روح كه هر كه به او ايمان آورد او را خواهد يافت زيرا كه روح
  )39-37:7 يوحنا( ».حال جالل نيافته بود هنوز عطا نشده بود چونكه عيسي تابه

و اين با آنچه كه در . القدس را به نوشيدن آب تشبيه كرده است اينجا عيسي عطاي روح
خوانيم ـ جائيكه   كه در روز پنطيكاست در باالخانه جمع بودند مي دربارة شاگردان4 :2اعمال 
  . كند  ميالقدس پر شدند ـ مطابقت شود همگي با روح  مي گفته

ن كه دربارة ايمانداراني كه رسوال اين مطلب همچنين با بخشهاي مختلفي از كتاب اعمال
به عنوان مثال، در رابطه با . كند كند، مطابقت مي اند صحبت مي القدس را دريافت كرده روح

 خوانيم كه پطرس و يوحنا فيليپس ايمان آورده بودند، اينطور مي  سامرياني كه بواسطة موعظة
  .شوند بعدها از اورشليم به آنجا فرستاده مي

كس  القدس را بيابند زيرا كه هنوز بر هيچ جهت ايشان دعا كردند تا روح و ايشان آمده به«
 ايشان ها بر  يافته بودند و بس پس دستنام خداوند عيسي تعميد از ايشان نازل نشده بود كه به

  )17-15:8اعمال ( ».القدس را يافتند گذارده، روح
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: گويد القدس بر آنها نازل شده بود، اينطور مي پطرس دربارة اهل خانة كرنليوس كه روح
 ».اند القدس را چون ما نيز يافته  دادن ايناني كه روحتواند آب را منع كند براي تعميد آيا كسي مي«
  )47:10ن رسوال اعمال(

  .پرسد ها رفته مي پولس از شاگرداني كه در افسس به مالقات آن
  )2:19اعمال ( »القدس را يافتيد؟ كه ايمان آورديد روح آيا هنگامي«

پر شدن با » «القدس نوشيدن روح«مقدس كاربرد اين عبارات،  در همه اين بخشها از كتاب
 ايماندار پري ،كند كه بواسطة آن اي مي اشاره به تجربه» دسالق دريافت روح«و »« القدس روح
  . كند القدس را دراندرون خود دريافت مي روح

  
  تطهير از باال
  

» كردن چيزي فروبردن و يا غرق«يعني » تعميد«الفظي  اي و تحت قبالً ديديم كه معني ريشه
دار در  ه اين اشاره دارد كه تمام شخصيت ايمانب» القدس تعميد به روح«بنابراين عبارت . باشد مي

  .شود آيد احاطه، مستغرق و پوشانده مي القدس كه از باال بر او پائين مي حضور و با قدرت روح
شخص ممكن . طور طبيعي دو نوع فرو رفتن در آب وجود دارد  كه بهمي بدانما الزم است 

مكن است شخص زير آبشار برود و اجازه است به زير سطح آب برود و سپس بيرون بيايد و يا م
القدس  روح  به اين نوع دوم فرو رفتن نظير همان تعميد. بدهد كه آب از باال او را مستغرق كند

  .است
، كند القدس صحبت مي  به روحن كه درباره تعميدرسوال بدون استثنا هر جا در كتاب اعمال

  :براي مثال در روز پنطيكاست. داردالقدس از باال بر ايماندار  داللت بر نزول و ريختن روح
كه ناگاه آوازي چون صداي وزيدن باد شديد از آسمان آمد و تمام آن خانه را كه در آنجا «

  )2:2اعمال ( ».نشسته بودند پر ساخت
ها را   از باالنازل شد و آنانالقدس به روي اين شاگرد اين كلمات نشانگر آن است كه روح

  .اي كه در آنجا نشسته بودند را نيز پر ساخت كامالً فرو برد و پوشش داد، حتي تمام آن خانه
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گويد  اول او مي. كند ر از اين تجربه را تأييد مييهاي بعدي پطرس دو مرتبه اين تفس در آيه
  . است ردهكه با اين تجربه، خداوند به عهد خود عمل ك

  )17:2اعمال ( ». چنين خواهد بود كه از روح خود بر تمام بشر خواهم ريختدر ايام آخر«
  :گويد درباره مسيح چنين ميدوم، و 
القدس موعود را از پدر يافته اين را كه  دست راست خدا باال برده شد روح پس چون به«

  )23:2اعمال ( ».شنويد ريخته است بينيد و مي شما حال مي
القدس از باال بر روي  در هر دو مورد يك تصوير به دست داده شده است، و آن اينكه روح

  . ريزد ايمانداران فرو مي
نازل شدن بر ”است  ه  عبارتي كه براي همين تجربه بكار گرفته شد16:8در اعمال 

كند اشاره شده   به پايين نزول ميالقدس كه از باال بار ديگر در اينجا نيز به روح. است“ ايمانداران
  .است

سر هم  ، دربارة اهل خانة كرنليوس، هر دو عبارت پشت10در اعمال باب 
و » .كه كالم را شنيدند نازل شد القدس بر همه آناني روح«: خوانيم  مي44در آيه . اند شده بكارگرفته

  ».شد) هريخت(القدس افاضه  ها نيز عطاي روح بر امت«خوانيم   مي45در آيه 
به جاي يكديگر بكار » ريخته شدن بر « و»نازل شدن«دهد كه عبارات  اين مطلب نشان مي

  . شوند گرفته مي
  :گويد دهد، چنين مي  خانه كرنليوس را توضيح ميدردوباره پطرس وقتي كه همان واقعه 

  )15:11اعمال ( ».القدس بر ايشان نازل شد همچنانكه نخست بر ما روح«
كند كه تجربه اهل خانه  اين را به ما يادآوري مي» همچنانكه نخست بر ما«رت در اينجا عبا

. اي است كه رسوالن در اتاق باالخانه در روز پنطيكاست داشتند كرنليوس مشابه همان تجربه
ند چنين  آب را دريافت كرده بود كه در افسس قبالً تعميدباالخره دربارة برخي شاگردان

  : خوانيم مي
  )6:19اعمال ( ».القدس بر ايشان نازل شد و چون پولس دست بر ايشان نهاد روح«

  . هاي قبلي معني مشابه دارد در آيه» فرو آمدن«ظاهراً با عبارت » نازل شد«در اينجا عبارت 
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آيند، كنار   ياگر اآلن بخواهيم تصاويري را كه از اين عبارات از عهدجديد بدست م
  :رسيم كه خالصة آن عبارت است از اي مي ديگر بچينيم به نتيجهيك

كنيم از دو جنبه متمايز ولي مكمل تشكيل شده  اي كه ما از آن صحبت مي تجربه
  . يكي بيروني و ديگري دروني،است

دار  القدس از باال به پائين بر ايمان   حضور و قدرت نامرئي روح:جنبة بيروني
 .سازد ه، پوشش و مستغرق ميشودو او را احاط نازل مي

 ايماندار درست مثل كسي كه چيزي را بنوشد، حضور و قدرت :جنبة دروني
رسد كه  اي مي كند تا حدي كه به نقطه در اندرون خود دريافت ميرا القدس  روح
  . شود القدس از عمق وجود او بصورت نهر به بيرون جاري مي روح

ولي . تواند كامالً توضيح دهد عه را نميي مافوق الطبهيچ زبان انساني اين تجربه قدرتمند و
  . امكان دارد بتوانيم يك تصوير روشن از عهدعتيق جهت روشن شدن مطلب ارائه دهيم

آوردن اين سيل، خدا دو فرآيند متمايز  در. در زمان نوح سيل همه جهان را به زير فرو برد
  . گيرد و مكمل را بكار مي

ني نوح در روز هفدهم از ماه دوم در همان روز جميع و در سال ششصد از زندگا«
  )11:7 پيدايش(  ».هاي آسمان گشوده شد هاي لجه عظيم شكافته شد و روزنه چشمه

صورت سيل جاري شد از دو چشمه  هايي كه به توجيه اين امر چنين است كه آب
هاي آسمان  پنجره(از باال ، )هاي عميق و بزرگ گشوده شد چشمه(از داخل . سرچشمه گرفت

  .و بدينسان باران ريزش كرد) گشوده شد
علت خشم و داوري  البته، ما بايد متوجه اين مسئله باشيم كه سيلي كه در زمان نوح آمد به

برد رحمت، جالل و بركت  دار را فرو مي  ولي باران و سيل كه در عهدجديد ايمان،الهي بود
شود همان دو جنبة  القدس پر مي كه با روح دار عهدجديد زماني نهرحال، ايما به. باشد آسماني مي

  :گذارد سيل طوفان نوح را به معرض ديد مي
شود و از اعماق  دار گشوده مي  بزرگ در عمق شخصيت ايمانيها از درون، آن سرچشمه

  .هاي قدرت و بركت فوران ميكنند وجود او سيل
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شود، و سيالب رحمت و  دار گشوده مي مانهاي رحمت خداوند بر روي اي  از باال، پنجره
  . برد جالل تمام شخصيت و وجود او را فرو مي

بلكه دو جنبة متمايز و . كنيم كنم كه ما از دو تجربه جداگانه صحبت نمي دوباره تأكيد مي
  .گردانند مكمل كه با يكديگر يك تجربه را كامل مي

چگونه در . ع مشكل استممكن است كسي اعتراض كند و بگويد كه درك اين موضو
القدس فرو  شود و هم از بيرون در روح القدس پر مي دار، هم از درون با روح يك زمان ايمان

. گيرد هرحال، يك چنين اعتراضي در واقع فقط از منطق و درك محدود انسان ريشه مي به. رود مي
 او در پدر  گويد، هاي مسيح وارد آيد، آنجا كه مي يك چنين اعتراضي هم ممكن است به گفته
  .دار در مسيح دار است و ايمان است و پدر در او و يا اينكه مسيح در ايمان

الطبيه به اعتراضات خود كه بر اساس درك و  اگر اشخاصي در رابطه با تجربيات مافوق
حل، بهترين و  كنند، در آنصورت به عنوان آخرين راه فهم محدود انساني هستند پافشاري مي

بهتر است «: گويد توان يافت كه مي  جواب را در كالم يك واعظ اسكاتلندي ميكوتاهترين
  ».احساس كنيم تا اعتراض

  
   ظاهرينشانة

  
القدس را  القدس ما اشكال دروني و باطني تعميد روح  روحدر رابطه با موضوع تعميد

  .ا تجربه دروني است بپردازيماكنون بايد به تجلي ظاهري اين تجربه كه هماهنگ ب. بررسي كرديم
البته ما . باشد مقدسي مي يك كلمه كامالً كتاب» تجلي«القدس كلمه  در رابطه با روح

مسيح او را با باد  از اين نظر عيسي. القدس، ذاتاً، نامرئي است كنيم كه روح دانيم و تصديق مي مي
باد هر جا كه «: گويد يالقدس چنين اشاره م عيسي دربارة عملكرد روح. مقايسه كرده است

رود  آيد و به كجا مي داني از كجا مي شنوي ليكن نمي وزد و صداي آن را مي خواهد مي مي
  )8:3 يوحنا( ».همچنين است هر كه از روح مولود گردد
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. شود وزد ديده و شنيده مي شود ولي تأثيرات آن موقعي كه مي اگر چه خود باد ديده نمي
سو  شود، همه درختان به يك ها بلند مي وزد گرد و خاك در خيابان  هنگامي كه باد ميبراي مثال،

 ابرها در  وشوند هاي دريا پر جوش و خروش مي كنند، موج خش مي ها خش شوند، برگ خم مي
  .توان ديد و هم شنيد  تأثيرات باد را هم مي نوع اين،كنند آسمان غرش مي
خودي  القدس به روح.  نيز جريان به همين منوال استالقدس گويد، دربارة روح عيسي مي
اين واقعيت در . شود  ديده يا شنيده مي،شود ولي اثرات آن در هنگام عملكرد خود ديده نمي

  . جاهاي مختلف عهدجديد تأييد شده است
القدس در روز پنطيكاست  براي مثال، بگذاريد به توضيحات پطرس درباره اثرات روح

  :برگرديم
القدس موعود را از پدر يافته اين را كه  دست راست خدا باال برده شد روح ن بهپس چو«

  )33:2اعمال ( ».شنويد ريخته است بينيد و مي شما حال مي
 پولس در رابطه با عمل .توان شنيد توان ديد و هم مي القدس را هم مي اثرات ريزش روح

  :گويد القدس در رسالت و خدمتش چنين مي روح
».وعظ من به سخنان مقنع حكمت نبود بلكه به برهان روح و قوتو كالم و «

  )4:2ن قرنتيا اول(  
  . تواند تجربه كند دار مي گويد كه همان تأثيرات را هر ايمان همچنين او مي

  )7:12ن قرنتيا اول( ».شود جهت منفعت عطا مي ولي هركس را ظهور روح به«
برهان «كار برده  القدس به ه كنيد عباراتي را كه پولس در اينجا در رابطه با روحتوج

به وضوح نشان » ظهور«و » برهان«اين دو كلمه . باشد مي» القدس ظهور روح«و » القدس روح
توانند تأثيراتي را ايجاد كنند كه با حواس فيزيكي  القدس مي دهند كه حضور و عملكرد روح مي

  .ندقابل  درك هست
 ،القدس توضيح داده شده  روحبگذاريد به بخشهاي متعدد در عهدجديد كه درباره تعميد

) دنددا( رخ  براي كساني كه اين تجربه را دريافت كردند،) واقعاً(برگرديم و ببينيم واقعاچه اتفاقاتي
  .نيمر با عملكرد روح همراه است را ببيهكه در ظا بيائيد تا آنچه. داده است
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 ي را ماست ده داالقدس رخ  روحسه جا در عهد جديد رويدادهائي كه به هنگام تعميد
ابتدا اجازه بدهيد آنچه را كه در . كنيم است را بررسي مي  دهدا كه رخ  راترتيب آنچه ما به. مينيب

  .كنيم بررسي مي   روي داد،روز پنطيكاست بر اولين شاگردان
كه ناگاه آوازي چون صداي وزيدن باد شديد از آسمان آمد و تمام آن خانه را كه در آنجا «

هاي آتش بديشان ظاهر گشته بر هر يك  هاي منقسم شده مثل زبانه نشسته بودند پر ساخت و زبان
هاي مختلف به نوعي كه روح بديشان  القدس پر گشته به زبان و همه از روح. از ايشان قرار گرفت

  )4-2:2اعمال ( ».بخشيد به سخن گفتن شروع كردند قدرت تلفظ مي
  .گرديم به آنچه كه در اولين موعظه پطرس در خانه كرنليوس رخ داد دوم، برمي

القدس بر همه آناني كه كالم را شنيدند نازل  اين سخنان هنوز بر زبان پطرس بود كه روح«
ها نيز  ودند در حيرت افتادند از آنكه بر امتو مؤمنان از اهل ختنه كه همراه پطرس آمده ب. شد

ها متكلم شده خدا را تمجيد  القدس افاضه شده بود زيرا كه ايشان را شنيدند كه به زبان عطاي روح
  )46-44:10اعمال ( ».كردند مي

و باالخره، آنچه را كه در افسس بر اولين گروه از ايمانداراني كه پولس براي ايشان موعظه 
  .بينيم  داد، ميرخ كرد،  مي

ها متكلم  القدس بر ايشان نازل شد و به زبان و چون پولس دست بر ايشان نهاد روح«
  )6:19اعمال ( ». كردندگشته نبوت

 اگر ما اين سه عبارات را با احتياط مقايسه كنيم خواهيم فهميد كه در تجلي خارجي تعميد
 ،ها در هر كدام از اين نمونه. چيز مشترك بود تند فقط و فقط يكياف القدس كه مردم مي روح
هاي  صحبت به زبان«يا » ها صحبت به زبان «:كند روشني از اين تجربه صحبت مي مقدس به كتاب
  .»ديگر

تجليات ماوراءالطبيه ديگري نيز ذكر شده است ولي اين تجليات در همه موارد مشترك 
  . نيستند

ولي . هاي آتش ديده شد يكاست صداي وزش باد شنيده شد و زبانهبراي مثال در روز پنط
  . ها تكرار نشده است اين تجليات در ديگر نمونه
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 نيز كردند با اين ها صحبت كردند بلكه نبوت  نوايمان نه تنها به زباندر افسس شاگردان
  .در خانه كرنليوس تكرار نشده است اين تجلي نبوت نه در روز پنطيكاست و نه  حال،

  . باشد ها مي القدس در هر سه نمونه تجربه صحبت به زبان تنها تجلي و نشانه روح
ميلي و بر خالف  پطرس و ديگر يهودياني كه به وقايع روز پنطيكاست واقف بودند، با بي

داران يهودي  آن زمان ايمانتا .  خدا به خانه كرنليوس رفتندخواست خودشان ولي با هدايت
توانند نجات را دريافت كرده و   ميزي نها باشد و آن ها نيز مي دانستند كه انجيل براي امت نمي

ها به اين درك نائل  ها صحبت كردند آن ها به زبان هرحال همان لحظه كه امت به. مسيحي شوند
ها هرگز  آن. توانند دريافت كنند  ميالقدس را ها هم نجات و هم روح ها نيز مانند آن شدند كه امت

  . سراغ نشانة ديگري را نگرفتند
القدس  ها نيز عطاي روح در حيرت افتادند از آنكه بر امت«ها  گويد كه آن مقدس مي كتاب

      ».كردند ها متكلم شده خدا را تمجيد مي افاضه شده زيرا كه ايشان را شنيدند كه به زبان
  ).46-45:10اعمال (

فرد براي  ها نشانه كافي و منحصربه پطرس و ديگر يهوديان تنها صحبت به زبانبراي 
  . القدس بود دريافت روح

 ديگر رهبران كليسا در اورشليم از پطرس بازخواست كردند كه دربارة 11در اعمال 
او در دفاع از خود، وقايعي را كه در خانه . مالقات و موعظة به غير يهوديان توضيح دهد

  :وقوع پيوست توضيح داد  بهكرنليوس
القدس بر ايشان نازل شد همچنانكه نخست بر  كردم روح و چون شروع به سخن گفتن مي«

  )15:11اعمال (» .ما
بنابراين مستقيماً در اينجا پطرس واقعة خانة كرنليوس را با واقعة روز پنطيكاست مقايسه 

چيز راجع به   در خانه كرنليوس هيچبا اين حال،» .همچنانكه نخست بر ما«: گويد كند و مي مي
 كافي كه مهر الهي را بر تجربة اهل  خانه  تنها نشانه. هاي آتش ذكر نشده است وزش باد و يا زبانه

  .باشد ها مي كرنليوس وارد كرد، صحبت به زبان
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ها در عهدجديد يك گواهي  كنيم كه تجلي صحبت به زبان گيري را مي بنابراين ما اين نتيجه
توانيم  گيري مي  نتيجهني ادر تأئيد.  يافته استالقدس تعميد دار به روح  شخص ايماناست كه

  : اينطور بگوئيم
شان دريافت كرده  خود در تجربه) رسوالن ( گواهي بود كه شاگردان هماناين

  .بودند
 .كردند يگران قبول مي در تجربه د گواهي بود كه شاگردان هماناين

 .گرفتند رسوالن سراغ يك نشانه يا گواه ديگر را نمي

 . است هيچ گواه ديگري در هيچ كجاي عهدجديد ارائه نشده

كنيم و انتقادات و   را بيشتر بازبيني مي گيري مهم در بخش بعدي ما اين نتيجه  
  .م كرد را  بررسي خواهي شوديمايراداتي كه معموالً به اين تجربه وارد 
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  فصل بيست و دوم
  دريافت روح القدس

  
كردن به زبانها را طبق شواهد عهدجديد  دليلي دانستيم بر   صحبت ما كهن موضوعيبر ا

 وارد يادي زاست، تاكنون اعتراضات و انتقادات  يافتهالقدس تعميد اينكه يك شخص به روح
  . ترين اعتراضات را بررسي كنيم دهيد متداول  اجازهن مطلبي اي روشن شدنبرا. است شده

  : ترين اعتراضات چنين است يكي از رايج
پس . كند القدس را دريافت مي شود، روح طور اتوماتيك وقتي كه متحول مي هر مسيحي به

  .القدس نياز ندارد اي ديگر براي اطمينان از پري روح بنابراين به تجربه
از بسياري از اين بحثها و اعتراضات جلوگيري  مقدسي،  يك حقيقت مهم و كتاباثبات
عهدجديد دو تجربة كامالً مجزا از يكديگر را به تصوير : و آن حقيقت اين است كه. خواهد كرد

به اين معنا كه يك مسيحي . دنكن  توصيف مي را“القدس دريافت روح”كشد و هر دو آنها نيز  مي
القدس را دريافت كرده باشد، ولي بر حسب  يكي از اين دو تجربه، روحممكن است بر حسب 
  . باشد القدس را دريافت نكرده تجربة ديگر هنوز روح

  
  نمونه رسوالن

  
د كه هر كدام نباش توان اين دو تجربه را مقايسه كرد وقايع دو يكشنبه مي اي كه مي راه ساده

باشد و دومي روز   مي روز يكشنيه قيام،اول. دي دارندها به تنهايي در تاريخ كليسا اهميت زيا از آن
  .يكشنبه پنطيكاست

  .. بار بعد از قيام خود ظاهر شد ، عيسي به گروهي از شاگردانش براي اوليندر يكشنبه قيام
  )22:20 يوحنا( “.القدس را بيابيد روح«: و چون اين را گفت دميد و به ايشان گفت“

القدس را  روح«دميدن عيسي به رسوالن با كلماتي كه در پي آن ادا كرد متناسب است با 
كلمات عيسي را چنين نيز . دهد را مي» دميدن«و » روح« معني pneumaدر يوناني كلمه . »بيابيد
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 را دارد كه اين اين تأكيد» يدببيا«عالوه بر آن، وجه امري » .دم مقدس را بيابيد«: توان تفسير كرد مي
مسيح بر زبان آورده  وسيله عيسي باشد كه به كردن يك تجربه منفرد و كامل مي يافتن و دريافت

  .شده است
مقدسي است كه حقيقتاً در همان لحظه،  چون و چراي كتاب از اينرو اين يك حقيقت بي

  ».القدس را يافتند روح«رسوالن 
گذشتند و وارد » نجات عهدعتيق« كرده، رسوالن از در اين اولين روياروئي با مسيح قيام

 انبياء با ايمان در انتظار تا آن زمان، مؤمنين عهدعتيق بواسطة نبوت. شدند» نجات عهدجديد«
آنانيكه وارد نجات اما  .بود بخش بودند كه هرگز پيش از آن رخ نداده ظهور يك اقدام نجات

به اين .  و قيام مسيحمرگ: كنند و به رويداد منحصر بفرد تاريخ نظر ميعهدجديد شدند به عقب 
  . است ترتيب نجات ايشان به كمال رسيده

  :براي رسيدن به اين نجات عهدجديد دو شرط الزم است
ا از  و در دل خود ايمان آوري كه خدا او رزيرا اگر به زبان خود عيسي خداوند را اعتراف«

  )9:10 روميان( ».مردگان برخيزانيد نجات خواهي يافت
 به اين است كه  عيسي خداوند است و ديگري ايمان آوردن به  يكي اعتراف،اين دو شرط

 به  رسوالن اعتراف،يكشنبه قبل از قيام. است   خدا او را از ميان مردگان برخيزانيده كهاين
ها ايمان داشند كه خداوند او را از  ولي اكنون براي اولين بار آن.  خداوندي عيسي كرده بودند

  .ها كامل شد ميان مردگان برخيزانيد، بنابراين نجات آن
القدس كه  توسط عيسي به  روح.  را تجربه كردندست كه آنان تولد تازهيا اين همان نقطه

يك حيات كامالً جديد ـ حيات ابدي ـ را به آنها منتقل كرد، حياتي كه در آن، شد  آنها دميده
  .  و بر گور پيروزي يافتندايشان بر گناه و شيطان، بر مرگ

  .يابند  مي است براي تمامي آناني كه تولد تازه اين تجربه رسوالن يك نمونه
ده و ر كمكاشفة شخصي و مستقيم از مسيح قيام: استاين تجربه شامل دو ركن اساسي 

  .الهي و ابدي القدس به عنوان حيات دريافت روح
؛ به اين معنا كه، عدالت »سبب عدالت حيات است روح به«اين با گفته پولس مطابقت دارد 

  )10:8 روميان. (گردد تقل ميرند منيپذ  مسيح را مي و قيامكه مرگ به تمام كساني



 

 

215   و دوم بيستفصل 
 

گويد كه هنوز   او به رسوالن خود مي،انگيز رويارويي با عيسي با وجود اين تجربه شگفت
  .ها كامل نيست القدس در درون آن تجربه روح

او در آخرين كلمات خود قبل از صعودش چنين فرمان داد، فعالً براي موعظه بيرون 
 بگيريد و از باال به جهت ديتعم القدس ليم برگرديد و منتظر باشيد تا با روحنرويد، بلكه به اورش

  .خدمت و شهادت مؤثر، قدرت بيابيد
فرستم پس شما در شهر اورشليم بمانيد تا  و اينكه من موعد پدر خود را بر شما مي«

  )49:24 لوقا( ».كه به قوت از اعلي آراسته شويد وقتي
القدس تعميد   روح داد، ليكن شما بعد از اندك ايامي، به  مي به آب تعميدزيرا كه يحيي«

  )5:1ن رسوال اعمال( ».خواهيد يافت
در . آيد، قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود القدس بر شما مي ليكن چون روح«

  )8:1ن رسوال اعمال( ».ي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهاناورشليم و تمام
مقدس با اين موافقند كه اين وعده در روز يكشنبه پنطيكاست كه  تقريباً همه مفسران كتاب

  .القدس بود به انجام رسيد  روحتعميد
وعي كه روح بديشان قدرت تلفظ هاي مختلف به ن القدس پر گشته به زبان و همه از روح«

  )4:2ن رسوال اعمال( ».بخشيد به سخن گفتن شروع كردند
 مسيح بود كه رسوالن با دميدن عيسي بر آنان وارد نجات و زندگي جديد روز يكشنبه قيام

دهد كه  اين نشان مي.  را نيافته بودنددس روح القها تعميد ليكن قبل از روز پنطيكاست آن. شدند
اگر چه هر دو مورد . القدس مي باشد  يك تجربه مشخص و جدا از تعميد روحنجات يا تولد تازه

  .توصيف شده است» القدس دريافت روح«با 
القدس است  حدهد كه اين همان رو  پطرس توضيح مي،سپس در روز يكشنبه پنطيكاست

  . خود خواهد ريختها وعده داده بود كه بر روي شاگردان كه عيسي قبل از صعودش به آن
القدس موعود را از پدر يافته اين را كه  پس چون به دست راست خدا باال برده شد روح«

  )33:2ن رسوال اعمال( ».شنويد ريخته است بينيد و مي شما حال مي
بندي   را بصورت ذيل جمعتوانيم تفاوتهايي ميان اين دو تجربة دريافت روح القدس ما مي

  : كنيم
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  :در روز يكشنبه قيام
  . كردعيسي قيام

 .روح را دميد

 .اتيح: نتيجه

  :در روز يكشنبه پنطيكاست
  .عيسي عروج كرد

 .ختالقدس را ري روح

 قدرت: نتيجه

القدس دو   روح و تعميددهد كه نجات يا تولد تازه تجربه  رسوالن اين حقيقت را نشان مي
 عيسي دريافت كردند و رسوالن اولين تجربه را در روز قيام. باشند تجربه جدا و مشخص مي

  .است يافتنددومي را هفت هفته بعد در روز پنطيك
 اعمال داشتيم فهميديم كه اين دو تجربه طبيعتاً از هم  پيش از اين در بررسي كه از كتاب

  .جدا هستند
دريافت «عالوه بر اين، از روز پنطيكاست به بعد هر چه جلوتر مي رويم، عبارت 

اين . القدس  روح يعني همان تعميد،كار برده شده است عنوان دومين تجربه به به» القدس روح
  .ه به كار نرفته استعبارت هرگز براي تولّد تاز

  
  القدس روح) فوران(تحقق ريزش 

 
القدس را   روحمقدس در سه نوبت درباره مردمي كه تعميد پس از روز پنطيكاست كتاب

خانه كرنليوس بود ما به نوبت هر يك ها در سامره، افسس، و  اين مكان. دهد يافتند توضيحاتي مي
  :بينيم  مي5:8 خدمت فيليپس را در سامره در اعمال  اول.از آنها را بررسي خواهيم كرد

    ».نمود اما فيليپس به بلَدي از سامره در آمده ايشان را به مسيح موعظه مي«
  )5:8ن رسوال اعمال(
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داد ايمان آوردند  مسيح مي ه به ملكوت خدا و نام عيسيليكن چون به بشارت فيليپس ك«
  )12:8ن رسوال اعمال( ». يافتندمردان و زنان تعميد

 ايمان آوردند و ،وسيله موعظه فيليپس اين مردم حقيقتي را كه در مسيح بود شنيدند به
  .  گرفتندتعميد

  .  و غيرمنطقي خواهد بود اگر نجات اين مردم را انكار نماييممقدسي غير كتاب
  . توجه كنيد، به بشارت انجيل مأموريت داد گفت رابه كلماتي كه عيسي هنگاميكه رسوالن

هر . در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه كنيد«: پس بديشان گفت“ 
» “ . نجات يابد اما هر كه ايمان نياورد بر او حكم خواهد شد يابد تعميدهكدام ايمان آورد

  )16-15:16ن رسوال اعمال(  
پس طبق كالم مقتدر .  گرفتندمردم سامره پيام انجيل را شنيدند، ايمان آوردند، و تعميد

  . دريافت نكرده بودندالقدس را ولي هنوز اين مردم روح. ها نجات پيدا كردند عيسي آن
اند،  اما رسوالن كه در اورشليم بودند چون شنيدند كه اهل سامره كالم خدا را پذيرفته«

القدس را  جهت ايشان دعا كردند تا روح  را نزد ايشان فرستادند و ايشان آمده بهپطرس و يوحنا
 يافته بودند نام خداوند عيسي تعميد  كه بهكس از ايشان نازل نشده بود زيرا كه هنوز بر هيچ. بيابند
  )17-14:8ن رسوال اعمال( ».القدس را يافتند ها بر ايشان گذارده روح پس دست. و بس

واسطة خدمت پطرس  واسطه موعظه فيليپس نجات يافتند و به بينيم كه مردم سامره به ما مي
القدس آنان يك تجربه جداگانه بود كه پس از   روحتجربه تعميد. يافتندز ينالقدس را  روح و يوحنا
  .وقوع پيوست ها به نجات آن

 كه ممكن  كنديم بر اين نكته تأكيد ومقدس وجود دارد  يك نمونه ديگر نيز در كتاب
 آن هالقدس را ب  روحنوز تعميداست مردمي نجات يافته باشند و مسيحيان صادقي نيز باشند ولي ه

  .شود نيافته باشند معنا كه بعد از روز پنطيكاست به آن اشاره مي
يكي از . يابيم ، ما دو گويش متفاوت را مي8جالب توجه اينكه در اعمال رسوالن باب 

قدس م به هرحال كتاب. كند صحبت مي» القدس نزول روح«و ديگري از » القدس دريافت روح«
  . باشنديمها دو تجربه جداگانه نيستند بلكه دو جنبة متفاوت از يك تجربه  گويد كه اين مي
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اولين . خواندند وقتي پولس وارد افسس شد به مردمي برخورد كرد كه خود را شاگرد مي
  ).2:19ن رسوال اعمال(» القدس را يافتيد؟ وقتي ايمان آورديد روح«سؤالي كه از آنان كرد اين بود 

ظاهراً اگر .  مسيح هستندكرد اين مردم شاگردان وضوح مشخص است كه پولس فكر مي به
وسيله ايمان دريافت  القدس به كرد، زيرا روح القدس سؤال نمي مسيحي نبودند از آنان درباره روح

اگردان مسيح نيستند بلكه شاگردان ها ش هرحال با سؤاالت بعدي، پولس دانست كه آن به. شود مي
  . بنابراين او پيام انجيل را به آنان موعظه كرد. باشند  دهنده مي تعميديحيي

القدس فوراً و  ظاهراً، اگر دريافت روح. شود از اين رويداد يك حقيقت روشن نمايان مي
 مسيح بود، ديگر اين سؤال پولس احمقانه و طور اتوماتيك در نتيجه ايمان آوردن مردم به به

تنها حقيقتي كه از اين سؤال پولس » القدس را يافتيد؟ وقتي ايمان آورديد روح«نمود  غيرمنطقي مي
باشند  وضوح درك كنيم اين است كه امكان اين وجود دارد كه مردم شاگرد مسيح شده توانيم به مي

  .دس را دريافت نكرده باشندالق باشند ولي روح و به عيسي ايمان آورده
س به آن مردم لاين حقيقت با توجه به رويدادهائي كه پس از موعظه انجيل  توسط پو

  . شود روي دادند، تأئيد مي
  )5:19ن رسوال اعمال( ». گرفتند نام خداوند عيسي تعميد چون اين را شنيدند به«

طور كه  همان. ندد گرفته بوانجيل را شنيده، ايمان آورده، و تعميداآلن ديگر مردم پيام 
 كالم مسيح، مردمي كه دو شرط ايمان و تاكنون در رابطه با مردم سامره مشاهده كرديم، با اقتدار

مره هنوز تعميد با وجود اين مردم افسس نيز مانند مردم سا. يابند   نجات مي،تعميد را تأمين كنند
القدس پس از نجات  انند سامره، تجربة تعميد روح مدر افسس نيز. القدس را نيافته بودند روح

  .دهد  بصورت يك تجربه جدا و مشخص رخ مي
ها متكلم  القدس بر ايشان نازل شد و به زبان و چون پولس دست بر ايشان نهاد روح«

  )6:19ن رسوال اعمال( ». كردندگشته نبوت
 اين امكان  كهدهد  به وضوح توضيح ميومقدس وجود دارد  نمونه سوم ديگري در كتاب

  .باشند القدس را نيافته باشند ولي هنوز روح  مردمي به عيسي گرويده،وجود دارد كه
سالة خود رسوالن، بعداً بواسطة آنچه كه پولس رسول، در ر اعمال گيري از كتاب  اين نتيجه

 كه پولس باشيم اين گروه از شاگردان ما بايد به خاطر داشته. شود نويسد، تأئيد مي  ميبه افسسيان
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 در ميان ،نويسد كرد، بعدها كه پولس رسالة خود را به ايشان مي به ايشان در افسس خدمت
  .مسيحيان افسس بودند
القدس را  پي ايمان به مسيح و دريافت روح در هاي پي  مرحلهاناش به افسسي او در رساله

  :گويد او درباره ايمان آوردن ايشان به عيسي چنين مي. كند يادآوري مي
و در وي شما نيز چون كالم راستي يعني بشارت نجات خود را شنيديد در وي چون «

  )13:1 افسسيان(  ». قدوس وعده مختوم شديد ايمان آورديد از روح
  :كند ها مي در اينجا پولس اشاره به سه مرحله متوالي و جداگانه در تجربه آن

  .ها پيام انجيل را شنيدند آن
 .ها به مسيح ايمان آوردند آن

 .القدس مهر شدند با روح

گويد اين مردم  بقت دارد كه مي مطا19ن باب رسوال اين امر دقيقاً با ثبت تاريخي اعمال
 ،گذاري پولس  گرفتند و باالخره با دستپيام انجيل را شنيدند، بعد ايمان آوردند، تعميد اول
  .را يافتند القدس روح

 ـ دقيقاً مشخص است مردمي كه در هر دو گزارش ـ هم در اعمال و هم در افسسيان
اند بلكه اين يك تجربه  القدس را نيافته زمان با گرويدن به مسيح روح  هم،دالقدس را يافتن روح

  . جداگانه پس از گرويدن به مسيح بوده است
طور اختصار موعظه پطرس را در خانه كرنليوس و  عنوان مورد چهارم و مورد خاص به به

  ). 48-34:10ن رسوال اعمال. (نتايجي را كه دربرداشت بررسي خواهيم كرد
گويد همان زمان كه پيام انجيل را شنيدند و به مسيح ايمان آوردند فوراً با  مقدس مي كتاب

هرحال ما بايد اضافه كنيم اگرچه در اين مورد  به. ها صحبت كردند القدس پر شدند و به زبان روح
  .دنباش مياي  خاص هر دو تجربه با هم بوده است ولي باز هر كدام تجربه جداگانه

القدس را دريافت كردند به  اش روح از آن گذشته، دليل اينكه كرنليوس و اهل خانواده
بلكه به خاطر اين حقيقت بود كه آنها . خاطر اين حقيقت نبود كه آنها به مسيح ايمان آورده بودند

  . القدس به زبانها صحبت كردند تحت تأثير روح
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يوس اتفاق افتاده از سه عبارت مختلف براي توضيح در رابطه با رويدادي كه در خانه كرنل
و » القدس افاضه شد عطاي روح«و » القدس بر آنان نازل شد روح«: يك تجربه استفاده شده است

  ».القدس را يافتند روح«
  :دينما كند از عبارات زير استفاده مي وقتي پطرس به اين تجربه براي بار دوم اشاره مي

خدا بر آنان نيز عطاي «، » يافتندالقدس تعميد ها به روح آن«، »ل شدالقدس بر آنان ناز روح«
  )17-15:11ن رسوال اعمال. (»القدس را بخشيد روح

با قرار دادن اين عبارات در كنار هم به پنج عبارت مختلف براي توصيف اين تجربه دست 
القدس را  ها روح آن» «القدس افاضه شد عطاي روح» «نازل شدالقدس بر آنان  روح«. كنيم پيدا مي
  .»القدس را بخشيد ها عطاي روح خدا به آن» « يافتندالقدس تعميد به روح» «يافتند

هاي متفاوت  دهند كه اين عبارات مختلف را به تجربه  ميحاي از مترجمين جديد ترجي عده
  .سازند مربوط 

طبق گفته رسوالن، اين . خواني ندارد اربرد رسوالن در عهدجديد همهرحال اين با ك به
. ندا با اين تفاوت كه از جهات مختلف بيان شده،عبارات مختلف، همه به يك تجربه داللت دارند

» القدس بر آنان نازل شد روح«: رساند دار اين عبارات يك تجربه را به اثبات مي براي يك ايمان
  . »القدس افاضه شد عطاي روح» «القدس را يافتند آنان روح» « يافتندالقدس تعميد به روح«

 را انداكنون ما با دقت چهار دسته از مردم مختلف كه در عهدجديد به تصوير كشيده شده 
  :بررسي كرديم
  رسوالن

 مردم سامره

  در افسسشاگردان

 اش كرنليوس و خانواده

، مردم سامره، و شاگردان در افسس همه ه، سه گروه اول يعني شاگرداناز اين چهار گرو
القدس براي آنان يك تجربه  تعميد روح. مسيح شده بودند القدس پيرو عيسي  روحقبل از تعميد

  .جداگانه بود كه پس از گرويدن به مسيح روي داد
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 زمان با پيروي مسيح، تعميد اش كه هم اهل خانهغير از كرنليوس و  اي ديگر به نمونه
كنيم كه  طور توجيه مي ما اين رويداد را اين. مقدس وجود ندارد القدس را نيز يافتند در كتاب روح

  .اين يك استثنا بوده و نه يك قاعده
  :سيمر با بررسي كه از عهدجديد در رابطه با اين موضوع كرديم به چهار نتيجة زير مي

القدس را بصورت يك تجربه جدا و پـس          روح اين طبيعي است كه مسيحيان تعميد     . 1
  .از گرويدن به مسيح تجربه كنند

القدس را دريافـت كنـد، هنـوز     زمان با گرويدن به مسيح، روح حتي اگر يك شخص هم    . 2
 .ماند يح باقي ميالقدس بصورت يك تجربة جدا پس از گرويدن به مس منطقاً دريافت روح

زمان با آن دريافت كرده باشد،  القدس را بعد از پيروي خواه هم خواه شخص، روح. 3
كند چنانكه روح  ها صحبت مي شخص به زبان:  ماند القدس همچنان باقي مي  دريافت روحنشانه

  .بخشد به او قدرت تلفظ مي
القدس را  نيست كه او روح اين به آن معنا ، صادقانه پيرو مسيح باشدي اگر شخصيحت. 4

  . استدريافت كرده
  

  تعليم عيسي
 

القدس بر اساس تعاليم  گيري دربارة رابطة بين گرويدن به مسيح و دريافت روح اين نيتجه
با اين حال، اين تعاليم كامالً با تعاليم خود عيسي در . ريزي شده است ن پايهرسوال كتاب اعمال
  :عيسي به رسوالن خود چنين گفت.قت دارداناجيل مطاب

دانيد چيزهاي نيكو را به اوالد خود بايد داد چند  پس اگر شما با آنكه شرير هستيد مي«
  )13:11 لوقا( ».القدس را خواهد داد به هر كه از او سؤال كند مرتبه زيادتر پدر آسماني شما روح

گردد، تقاضاي فرزند از پدر براي نان، يا  يشين تأييد ميهاي پ وسيله نمونه تعليم اين آيه، به
القدس  آيا خداوند كه پدر آسماني ما است مايل نيست كه روح. باشد مرغ مي تقاضاي ماهي يا تخم
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هرحال، هر شخص  به. كنند، ببخشد دار خود كه مشتاق هستند و از او سؤال مي را به فرزندان ايمان
  . تا فرزند خدا گردداول بايد به مسيح ايمان آورد

القدس را  دهد كه چنين نيست كه هر كس از او پيروي كند روح آشكارا، عيسي تعليم مي
داري كه پيرو مسيح است،  اي است كه هر ايمان القدس يك هديه دريافت خواهد كرد، بلكه روح

طور قاطع  از آن گذشته، عيسي به. حق دارد از پدر آسماني خود بخواهد تا آن را به او ببخشد
  .دهد قرار مي) اجبار(دار يك وظيفه  القدس را از پدر آسماني براي هر ايمان خواستن هدية  روح

بنابراين براي مسيحيان ادعا كردن به اينكه بالفاصله پس از گرويدن به مسيح و بدون 
  .باشد مقدسي مي اند يك عقيده غير كتاب القدس را دريافت كرده درخواست،  هديه روح

  :گويد ، مسيح  مي38:7 وحنادر ي
گويد از بطن او نهرهاي آب زنده جاري  كسي كه به من ايمان آورد چنانكه كتاب مي«

  )38:7 يوحنا( ».خواهد شد
القدس نسبت  وسيله نويسنده اين انجيل به روح ، كه به»نهرهاي آب زنده«در اين عبارت 

  :گويد داده شده است، زيرا اومي
 ».اما اين را گفت درباره روح كه هر كه به او ايمان آرد او را خواهد يافت«

  )39:7 يوحنا(
كه به  كند كه از درون كساني القدس اشاره مي در اين دو آيه به وضوح به عطاي روح

 چيزي است ظاهراً اين. كند مسيح ايمان دارند مانند نهرهاي آب زنده به بيرون تراوش مي عيسي
  .شود كه بعد از ايمان آوردن به مسيح دريافت مي

  :گويد او مي. دهد  تعليم مي17-15:14 عيسي دوباره اين حقيقت را در يوحنا
اي  دهنده كنم و تسلي اگر مرا دوست داريد احكام مرا نگاه داريد و من از پدر سؤال مي«

تواند او را  يعني روح راستي كه جهان نمي.  شما بماندديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با
ماند و  شناسيد زيرا كه با شما مي شناسد و اما شما او را مي بيند و نمي قبول كند زيرا كه او را نمي

  » .در شما خواهد بود
عيسي . القدس هستند دهنده و روح راستي دو عنوان متفاوت روح در اين عبارت تسلي

كه   و كسانيايمان اين دنيا نيست بلكه براي شاگردان  براي مردم بيروح القدسدهد كه  تعليم مي
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  ودار خدا اين تأييدي است بر اينكه فرزندان ايمان. كنند  مياو را دوست دارند و او را اطاعت
. القدس را از او بطلبند باشد كه روح ها مي روند اين حق آن شاگردان مسيح وقتي به ديدار خدا مي

 .  اطاعت عاشقانه از مسيح:رسيم بندي مهم و ضروري مي در اينجا به يك جمع
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  فصل بيست و سوم
  كنند؟ ها صحبت مي آيا همه به زبان

  
ها را  اكنون برخي از ايرادات و سوء تفاهمات ديگر در رابطه با تجربه صحبت به زبان

  .واهيم كردبررسي خ
  

  »ها اقسام زبان«عطاي 
 

ها  آيا همه به زبان«: باشد يك ايراد و سوءتفاهم متداول بر اساس اين سؤال پولس مي
  ).30:12ن قرنتيا اول(» كنند؟ صحبت مي

دهد كه جواب اين سؤال داللت بر اين دارد  يك بازبيني محتاطانه از اين عبارت نشان مي
آيا اين به آن معنا است كه مسيحيان عهدجديد در » .كنند ها صحبت نمي  همه به زبانخير،«كه 

  القدس را يافته بودند؟  روحها تعميد كليسا بدون صحبت به زبان
القدس   روحپولس در اينجا درباره تعميد. گويد خير، اين آن چيزي نيست كه پولس مي

داران به دنبال تجربه  القدس كه ايمان عه روحيهاي ماوراء الطب ه درباره نشانهكند بلك صحبت نمي
  .كند مند شوند اشاره مي توانند از آن بهره القدس مي اوليه تعميد روح

  .كند  مطابقت مي،اين با دو آيه قبلي كه پولس اشاره كرده
 و خدا قرار داد بعضي را در كليسا، .باشيد  مسيح هستيد و فرداً اعضاي آن مياما شما بدن«

 دادن و اعانات و تدابير و هاي شفا پس نعمت. اول رسوالن، دوم انبيا و سوم معلمان بعد قوات
  ».ها اقسام زبان

رسد صحبت  وسيله اعضاي كليسا در كليسا به انجام مي پولس از خدمات مختلفي كه به
  .كند صحبت مي» ها انواع زبان«الفظي از  طور تحت ها يا به باناقسام ز«ها از  در بين اين. كند مي
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القدس است  طور واضح از نُه عطا كه نشانه ماوراءالطبيه روح دقيقاً در همان باب پولس به
اند عطا  القدس را يافته  روحراني كه تعميداالقدس به ايماند وسيله روح كنند كه به صحبت مي

  .شود مي
  :رست عبارتند ازاين فه

وساطت روح  زيرا يكي را به. شود جهت منفعت عطا مي ولي هر كس را ظهور روح به«
و يكي را ايمان به همان . حسب همان روح شود و ديگري را كالم علم به كالم حكمت داده مي

  را نبوتو يكي از قوت معجزات و ديگري.  دادن به همان روحهاي شفا روح و ديگري را نعمت
ها  ها، لكن در جميع اين ها و ديگري را ترجمه زبان و يكي از تمييز ارواح و ديگري را اقسام زبان

       ».كند حسب اراده خود تقسيم مي همان يك روح فاعل است كه هر كس را فرداً به
  )11-7:12ن قرنتيا اول(

مند   روح از آن بهرهلقدس كه هر ايمانداري بعد از تعميدا پولس درباره عطاياي روح
 زيرا كه جميع ما به يك روح در يك بدن«: گويد  چنين مي13در آيه . كند گردد صحبت مي مي

  ».ما در يك روح و يك بدن تعميد يافتيم«يا به سخني ديگر، » .تعميد يافتيم
اند  كه آن را دريافت كرده القدس براي كساني  به روحه تعميدپولس در اينجا دربارة تجرب

داري كه تعميد  كند، توسط هر ايمان القدس كه پولس به آنها اشاره مي اين نه عطاي روح. نويسد مي
  .برداري قرار بگيرد تواند مورد بهره القدس را دريافت كرده است مي روح

     داران است القدس براي همه ايمان  روح كه اگرچه تعميدكند پولس به اين امر اشاره مي
 عطاياي مختلف روح بين ، پس از آن اماـ»  تعميد يافتيمواسطه يك روح در يك بدن به«ـ 

يك ايماندار ممكن است يك عطا را . شود القدس تقسيم مي داران برحسب اراده مطلق روح ايمان
 را يك جا دريافت داران همه عطايا ولي همه ايمان. و ايماندار ديگر عطاي ديگردريافت كند 

  . كنند نمي
در . باشد هشتمين عطا مي» ها اقسام زبان«. در بين نُه عطايي كه پولس ذكر كرده است

پولس در ). 28:12ن قرنتيا اول. (باشد مي» ها اقسام زبان«ترجمه شده كه همان » ها انواع زبان«يوناني 
 كند، نه درباره تعميد القدس صحبت مي هر عبارت راجع به يك عطاي بخصوص روح

  .القدس روح
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از حوصله بحث اين كتاب خارج است كه بخواهيم درباره اين عطاي بخصوص بررسي 
 از همين 10 و آيه 28:12ن قرنتيا همين كافي است كه اين حقيقت را بر مبناي اول. داشته باشيم
كند بلكه به يكي از نُه عطاياي  القدس صحبت نمي  روحپولس در اينجا دربارة تعميد. باب بنا كنيم

  .شود القدس بخشيده مي داران بعد از تعميد روح روح اشاره مي كند كه به بعضي از ايمان
سؤالي كه در مغز او بود اين » كنند؟ ها صحبت مي آيا همه به زبان «گويد كه پولس مي وقتي

القدس در   روحاين درباره تعميد» كنند؟ ها صحبت مي آيا همه در يك زمان به زبان«نبود كه 
داراني كه  يمانآيا همه ا«بلكه برعكس سوال او اين است ). 30:12ن قرنتيا اول. (مراحل اوليه بود

جواب اين سؤال چه در آن » باشند؟ مند مي ها نيز بهره القدس تعميد يافتند از اقسام زبان به روح
  .»خير«زمان و چه اكنون واضح است 

القدس خود را مطابق   روحداران امروزي تجربه تعميد با در نظر گرفتن اين موضوع، ايمان
  .كنند  ميهاي عهدجديد بنا با نمونه

القدس كه با نشانة صحبت به زبانها تصريح و تأئيد  وجه تمايز ميان عطاي اولية روح
كردن در كاربرد زباني عهد جديد،  شود، با دقت كه متعاقباً داده مي“ اقسام زبانها”شود، با عطاي  مي

كند، واژة  القدس مي روح كه اشاره به عطاي تعميد“ عطا”كلمة يوناني معادل .  گرددمشخص مي
doreaها  كه اقسام زبان(كند  القدس مي كه داللت بر يكي از نُه عطاياي روح و كلمه يوناني.  است

  .باشد  ميcharisma) يكي از آنان است
هرگز كلمه . اند كار برده نشده صورت مترادف به در عهدجديد اين دو كلمه هرگز به

charismaكار نرفته است و برعكس  القدس به  روحنگام تعميدالقدس به ه  براي عطاي روح
القدس  القدس كه در زندگي ايمانداراني كه به روح  نيز هرگز براي نُه عطاي روحdoreaكلمه 

هاي موجود در عهدجديد  زبان، تعليم، و نمونه. كار نرفته است يابند به  ظهور مي،اند تعميد گرفته
  .كنند از تجربه روحاني را از هم تفكيك ميبه روشني اين دو جنبه 
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  آيا ثمره يك نشانه است؟
 

القدس نيست، مجبورند   روحها نشانه تعميد كند كه الزاماً صحبت به زبان كه ادعا مي آناني
توان  هاي جايگزين ديگر را كه از طريق آنها مي  برخي نشانه،براساس كتاب مقدس و با منطق

  .دهند است، نشان مي القدس تعميد يافته د كه شخص به روحتشخيص دا
به . ستاشود، ثمرة روح  هاي جايگزين كه عموماً براي اين منظور پيشنهاد مي يكي از نشانه

القدس را در زندگي خود به ظهور  نظر اينگونه افراد، تا وقتي كه شخص به طور كامل ثمرة روح
  .  گرفته باشدالقدس تعميد توان قبول كرد كه به روح نرساند، نمي

  .دهد  بدست مي23-22:5 القدس را پولس در غالطيان فهرست كامل ثمرة روح
ليكن ثمره روح، محبت و خوشي و سالمتي و حلم و مهرباني و نيكويي و ايمان و «

  ».تواضع و پرهيزكاري است
 ،شود كه محبت مقدس معلوم مي ف كتابطبق اين آيات و ساير آيات در جاهاي مختل
تنها يك مسيحي كم عمق و نادان . شوند اولين ثمرة روح است كه ساير ثمرات از آن منشأ مي

اي  العاده  در كل و محبت به طور خاص از اهميت فوقتواند اين را انكار كند كه ثمرات روح مي
القدس يك نشانه  به آن معنا نيست كه ثمره روحاين . در زندگي هر مسيحي برخوردار است

  .باشد القدس مي  روحمقدسي براي دريافت تعميد كتاب
القدس دانستن، مردود است، چون به دو دليل   روحدر حقيقت، ثمرة روح را نشانة تعميد

  :باشد مقدس مي ذيل برخالف تعاليم كتاب
  .كردند نمي) امتحان(القدس را تست   روحق تعميد خود از اين طري،رسوالن

 .شود اين منجر به ناديده گرفته شدن وجه تمايز بين عطا و ثمره مي

كه  وقتي. كار بردند بررسي كنيم بياييد اول تستي را كه خود رسوالن در تجربه خودشان به
ها صحبت  القدس را دريافت كرده و به زبان  روح نفر از رسوالن در روز پنطيكاست تعميد120

ها ثمرة روح را در  ها منتظر اين نشد كه ببيند آيا اين تجربه در زندگي آن  ديگر پطرس هفته،كردند
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بلكه برعكس، او در . دهد يا خير مقياسي وسيعتر از آنچه كه قبالً از آن برخوردار بودند، رشد مي
  :رديد چنين گفتهمان ساعت ايستاد و بدون شك و ت

 چنين خواهد بود گويد در ايام آخر  نبي گفت كه خدا ميبلكه اين همان است كه يوئيل«
  )17-16:2ن رسوال اعمال( ».كه از روح خود بر تمام بشر خواهم ريخت

ها به  جز آنكه آن چيز به هيچچه نشانه اي باعث شده بود كه پطرس چنين سخن بگويد؟ 
  .هيچ نشانه ديگري عالوه بر آن الزم نبود. ها صحبت مي كردند زبان

 به  پطرس و يوحنا،واسطه موعظه فيليپس ايمان آوردند دوباره بعد از آنكه مردم سامره به
  .ريافت كنندالقدس را د  روحآنجا رفته و براي ايشان دعا كردند تا تعميد

اند  اما رسوالن كه در اورشليم بودند چون شنيدند كه اهل سامره كالم خدا را پذيرفته«
القدس را  جهت ايشان دعا كردند تا روح و ايشان آمده به.  را نزد ايشان فرستادندپطرس و يوحنا

 يافته بودند  خداوند عيسي تعميدنام كس از ايشان نازل نشده بود كه به بيابند زيرا كه هنور بر هيچ
اما شمعون چون ديد كه محض . القدس را يافتند ها بر ايشان گذارده روح پس دست. و بس

مرا نيز اين «: شود مبلغي پيش ايشان آورده گفت القدس عطا مي ها رسوالن روح گذاردن دست
زرت با تو «: پطرس بدو گفت» .القدس را بيابد گذارم روح قدرت دهيد كه بر هر كسي دست

  )20-14:8ن رسوال اعمال( ».شود هالك باد، چونكه پنداشتي كه عطاي خدا به زر حاصل مي
فهميم كه از ايمان آوردن مردم سامره تنها چند روز يا چند  از اين شرح واقعه اين را مي

القدس را كه يك تجربه كامل و  ن، روحگذاري رسوال  با اين حال بوسلية دست،هفته مي گذشت
  .فرد بود دريافت كردند منحصر به

ها منتظر مي ماندند تا ثمره  ها يا روزها و ماه ها بايد هفته در اينجا ديگر سؤال اينكه آيا آن
اند يا  القدس را دريافت كرده ها روح القدس را در بين نوايمانان ببينند و باور كنند كه آن روح

  .ن نبودخيردر ميا
فرد و كامل بود كه به هيچ نشانه و يا تست و  القدس يك تجربه منحصربه دريافت روح

در «: نند اين است كهدا انتقادي كه برخي از منتقدان در اينجا مي. آزمايش ديگري احتياج نداشت
اره به صحبت وسيله مردم سامره صراحتاً اش القدس به  روحمقدس درباره دريافت تعميد كتاب

مقدس به روشني اين را  با اين حال، كتاب. اين كامالً درست است» .است كردن به زبان ها نشده
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الطبيه به ظهور  اي از قدرت مافوق گذاري رسوالن، چنان نشانه وسيله دست كند كه به بيان مي
كند كه بر رسيد كه شمعون جادوگر حاضر بود با پرداختن مقداري پول  اين قدرت را حاصل  مي

  .الطبيه را دريافت كند روي هر كس كه دست بگذارد اين نشانه مافوق
ها صحبت كردند، پس  گذاري رسوالن به زبان وسيله دست اگر ما بپذريم كه مردم سامره به

ه ن بررسي كرديم مطابقت خواهد داشت و تجربرسوال هاي ديگري كه در اعمال اين با تمام نمونه
 يافته القدس تعميد ش اعمال رسوالن به روحرازايشان نيز مشابه تجربه مردمي است كه طبق گ

  .بودند
دهند بگويند كه در اين اتفاق  بندي ترجيح مي به عبارتي ديگر، اگر كساني با يك جمع

 وجود الطبيه ديگري به غير از صحبت كردن به زبان ها خاص در شهر سامره نشانه مافوق
  .ايم است بايد حداقل اين را بدانند كه ما نشانه ديگري در اين مورد پيدا نكرده داشته

 اي درباره نشانة  تعميد طبق اين فرضيه، ممكن نيست كه به يك نتيجه قطعي آموزه
ن حال مي ام، با اي من به زبانها صبحت نكرده”: تواند بگويد مثالً، هيچكس نمي. القدس برسيم روح

 چون من همان نشانه و تجربه مردم سامره را ،ام القدس را دريافت كرده دانم كه تعميد روح
  “.ام دريافت كرده

ها صحبت نكردند، هيچ راه ديگري براي آنكه بدانيم چه نشانه  اگر مردم سامره به زبان
  .توانست جايگزين آن شده باشد وجود ندارد ديگري مي

دهد، اين  حاصل سوق مي گيري منفي و بي ما را تنها به يك نتيجهبنابراين، اين فرضيه 
 ه داشت، مثتبي كه از مطالعة ساير موارد كرديم گيري تواند تأثيري بر نتيجه وجه نمي فرضيه به هيچ

  .كردند ها صحبت مي يافتند، به زبان القدس را مي  روحباشد و آن اينكه مردمي كه تعميد
  .باشد  شائول طرسوسي كه بعداً پولس ناميده شد ميمورد ديگر،

اي برادر شائول «: پس حنانيا رفته، بدان خانه درآمد و دست ها بروي گذارده گفت“ «
آمدي بر تو ظاهر گشت مرا فرستاد تا بينايي بيابي و از  خداوند يعني عيسي كه در راهي كه مي

  )18-17:9ن رسوال اعمال( » “.القدس پر شوي روح
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اينجا او   ولي در. خود پولس او مخالف و آزار دهنده كليسا بوددر آن زمان طبق اعتراف
كند و از آن  گذاري حنانيا دريافت مي وسيله دست عنوان يك تجربه مستقل به القدس را به روح

  . نشده استاي از ديگر ثمرات در زندگي او اشاره  گذشته به كمترين نشانه
كه حنانيا پولس را دست گذاري كرده است او  اند كه وقتي يكبار ديگر، در اينجا انتقاد كرده

مقدس شرح جزئيات زيادي درباره اين  بله، درست است كه كتاب. ها صحبت نكرده است به زبان
دهند   روي مي9هرحال در كنار اتفاقات متناوبي كه در اعمال باب  اتفاق نداده است ولي به

  . شهادت خود پولس در اول قرنتيان را نيز بايد قرار دهيم
  )18:14ن قرنتيا اول( ».زنم ها حرف مي كنم كه زيادتر از همه شما به زبان خدا را شكر مي«

كنيم به اين نتيجه  هاي كتاب اعمال مقايسه مي كه ما اين شهادت را با ديگر نمونه وقتي
گذاري كرد او شروع به  القدس دست  روحم كه وقتي حنانيا پولس را براي تعميدرسي منطقي مي

گذاري پولس بر روي نوايمانان در  وسيله دست گيري به اين نيتجه. ها نمود صحبت كردن به زبان
القدس بر ايشان نازل شده و به  چون پولس دست بر ايشان نهاد روح”. شود افسس تقويت مي

منطقي نخواهد بود اگر فرض كنيم كه پولس با ). 6:19اعمال (“ . كردند نبوت،ا متكلّم گشتهزبانه
  . اي را كه خود نداشت به آنها منتقل كند گذاري بر روي اين نوايمانان سعي داشت تجربه دست

. اش اشاره شده است ساز كرنليوس و اهل خانه  به مورد سرنوشت10در اعمال باب 
 به اين ،داران يهودي با اكراه و برخالف ميل خود به خانه كرنليوس رفتند س و ديگر ايمانپطر

ها  پس از موعظه كوتاه پطرس در همان لحظه همه آن.  كرده بودها را هدايت دليل كه خداوند آن
هوديان القدس را دريافت كردند و اين باعث تعجب پطرس و ديگر ي كه كالم را شنيدند روح

  .كردند ها صحبت مي ها نيز به زبان ها شنيدند كه امت  آناگشت زير
ها مانند كرنليوس  كرد كه امت تا اين لحظه پطرس نيز مانند ديگر يهوديان تصور نمي

ها باعث شد  مشاهده اين نشانه يعني صحبت به زبان. توانند نجات پيدا كنند و مسيحي شوند مي
  .توانند به مسيح ايمان بياورند ها نيز مانند يهوديان مي اور كنند كه امتكه پطرس و ديگر يهوديان ب

القدس يا يك نشانه ديگري  كند كه الزم است منتظر ثمره روح پطرس در اينجا پيشنهاد نمي
 آب را نيز دريافت كنند تا كامالً مطيع و پيرو دهد كه تا تعميد بلكه برعكس او دستور مي. باشيم

  .پطرس بعداً يك گزارش از اين واقعه به رسوالن در اورشليم داد. سيح گردندم
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القدس بر ايشان نازل شد همچنانكه نخست بر  كردم روح و چون شروع به سخن گفتن مي«
  داد ليكن شما به روح به آب تعميديحيي«: خاطر آوردم سخن خداوند را كه گفت آنگاه به. ما

 تعميد خواهيد يافت پس چون خدا همان عطا را بديشان بخشيد چنانكه به ما محض ايمان القدس
   »مسيح خداوند، پس من كه باشم كه بتوانم خدا را ممانعت نمايم؟ آوردن به عيسي

  )17-15:11ن رسوال اعمال(
اينجا . ها صحبت كردند اش به زبان نليوس و اهل خانهفهميم كه كر هاي پيشين ما مي از آيه

القدس  روح«: گويد  او فقط مي، نشانه قاطع و مسلم صحبت كندكيپطرس الزم نديده است كه از 
به عبارت » .خدا همان عطا را بديشان بخشيد چنانكه به ما. همچنانكه بر ما. بر ايشان نازل شد

اي بود كه عموماً به عنوان نشانة  ها يك نشانه  زبانرسد كه نشانه صحبت به نظر مي ديگر، به
هم خودش و هم . ديد كه به آن اشاره كند بود، و پطرس لزوم نمي القدس قبول شده پذيرش روح

  :ديگر رهبران كليسا در آن موقع چنين گفتند. رهبران ديگر كليساها اين را پذيرفته بودند
الحقيقت خدا به  في«: مجيدكنان گفتندچون اين را شنيدند ساكت شدند و خدا را ت“ 

  )18:11ن رسوال اعمال( » “!بخش را عطا كرده است ها نيز توبه حيات امت
توانند  ها نيز به اندازه يهوديان مي چيزي رسوالن و پطرس را متقاعد كرده بود كه امت چه

چيز و آن  يافت كنند؟ فقط و فقط يكطور كامل در واسطه ايمان به مسيح به تجربه نجات را به
در تمام اين . كردند ها صحبت مي ها نيز به زبان ها شنيدند كه امت حقيقت چيزي نبود جز آنكه آن

دنبال نشانه ديگري در زندگي امت ها  شويم كه نه پطرس و نه ديگر رسوالن به وقايع متوجه مي
عنوان  القدس به ها بايد منتظر ثمره روح آن هيچ سؤالي از اينكه .ها جز صحبت به زبان نبودند به

  .نشانه بوده باشند در ميان نيست
القدس   نه اينكه تصور كنيم ثمره روح.در اينكه رسوالن كامالً منطقي بودند شكي نيست
وسيله  يك عطا به. باشد القدس متفاوت مي اهميت ندارد، خير، بلكه ثمره روح طبعاً از عطاي روح

ود ولي ثمره يك عمل تدريجي است كه بايد كاشته شود، پرورش يابد، و ش ايمان دريافت مي
  .تعليم يابد

واسطه ايمان دريافت  فرد كه به باشد، يك تجربه منحصربه القدس يك عطا مي  روحتعميد
  . نشانه اين تجربه براي هر شخص صحبت به زبانها است. شود مي
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القدس در شخص به  ا رشد و شكوفايي ثمره روحپس از آن، هدف اصلي دريافت اين عط
اشتباه نيست اگر براهميت ثمره . نحوي عالي است كه هرگز پيش از اين آن را تجربه نكرده است

يم، و نشانة دريافت يك عطا را با بدان يكياشتباه اين است كه ثمره را با عطا . روح تأكيد شود
  .هدف دريافت آن در هم بياميزيم

 ها كه نشانه تعميد  ما سوءتفاهمات ديگري را در رابطه با صحبت به زباندر قسمت بعدي
 .القدس است بررسي خواهيم كرد روح
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  فصل بسيت و چهارم
  هاي بدني و احساساتي العمل عكس

 
شديد احساسي القدس يك تجربه   روح اين است كه تعميدييكي از نظرات متداول امروز

   دربارةهاين نظري.  يعني خلسه است”ecstasy“اي كه در اين رابطه كاربرد دارد  كلمه. باشد مي
  .گيرد القدس از دو منبع سرچشمه مي تعميد روح

اول، الهيون هستند كه خودشان عمالً اين تجربه را ندارند ولي براساس تأليفات پدران 
  .كنند ريزي مي يات خود را پايهكليساي اوليه و مندرجات عهدجديد نظر

الطبيه  اند تا طبيعت اصلي اين تجربه مافوق را انتخاب كرده» خلسه«به داليلي الهيون كلمه 
  . كند را بيان 

كه به ديگران  اند وقتي داران كه حقيقتًا اين تجربه را دريافت كرده دوم، بسياري از ايمان
 اين تصور ،خود تأكيد كرده و بدون آنكه بدانندهاي احساساتي  العمل اند به عكس شهادت داده

احتماالً، متداولترين . اند كه نشانه اصلي و اوليه اين تجربه احساسات است ذهني را القاء كرده
  .همان حس سرخوشي و شادي است كنند، حسي كه به آن اشاره مي

  
  مكان احساسات

 
القدس، الزم است كه ما دو حقيقت   روحاكنون، در بررسي رابطه بين احساسات و تعميد

  .مهم را بشناسيم
احساسات جزو سرشت كامل و سازنده او . اول، انسان يك مخلوق احساساتي است

تحول حقيقي، . بنابراين احساسات انسان در پرستش و خدمت خدا خيلي اهميت دارد. باشد مي
سازد  برعكس، اول احساسات را آزاد ميبلكه . برد كند و نه از بين مي احساسات را نه خاموش مي

القدس نباشد او هنوز به  اگر احساسات شخص تحت كنترل و قدرت روح. كند  ميسپس هدايت
  .است تحول كامل نائل نشده
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عنوان مثال، در  به. القدس دارد رابطه نزديكي با روح» خوشي«مقدس كلمه  دوم، در كتاب
در اين . ، اول محبت و سپس خوشي ذكر شده است2:5 الطيانهاي روح در غ فهرست ثمره

درباره مسيحيان . باشد فهرست، خوشي بالفاصله بعد از محبت آمده است، كه اولين ثمره روح مي
  :خوانيم اوليه انطاكيه نيز چنين مي

  )52:13ن والرس اعمال( ».القدس گرديدند  پر از خوشي و روحو شاگردان«
  .القدس در عهدجديد دارد بينيم كه خوشي معموالً يك رابطه نزديكي با روح پس مي

 اي از تعميد با وجود اين، تعليم احساسات عميق يا هر نوع هيجان ديگر كه نشانه
ع دو دليل مهم وجود براي اين موضو. كند القدس را شامل شود با عهدجديد تطبيق نمي روح
  .دارند

 چيز راجع به هدايت القدس است هيچ  روحاول، در اكثر عبارات كه در مورد تعميد
اي از احساسات كه در نهايت به دريافت  حتي هيچ نوع نشانه. احساسات بيان نشده است

القدس را با يك تجربه  وحهر كس كه دريافت ر. القدس ختم شده باشد وجود ندارد روح
اين مسئله معموالً باعث تعجب شخص . باشد مقدسي نمي احساسي يكسان بداند، آموزه او كتاب

  .شود باشد، مي مقدس نمي كه يك مذهبي متوسط است و عقايدش براساس كتاب
 تجربة روحاني  القدس هستند، داراني كه طالب روح در حقيقت، گاهي اوقات ايمان

كند  كنند ولي با اين حال، اين تجربه آنها را راضي و قانع نمي ه زبانها را دريافت ميكردن ب صحبت
  .ه استدر در آنها ايجاد نكيبينند اين تجربه هيچ احساس عميق چون برخالف انتظارشان، مي

ما با يك مثال درباره پسر كوچكي كه براي روز تولدش از والدينش يك سگ كوكي 
پسرك باالخره به خواسته خود رسيد، آن سگ يك . كنيم را روشن ميخواسته بود، اين مسئله 

  .هاي يك سگ كوكي سگ كوكي اصيل طالئي رنگ بود با تمام نشانه
ها از  وقتي آن. زده شدند با اين وجود، والدينش از اينكه ظاهراً پسرك راضي نبود شگفت

دوستان او به وي گفته بودند كه هاي قبل مكرراً  باره سؤال كردند فهميدند كه هفته پسرك در اين
  . هاي كوكي هميشه سياه هستند و او انتظار يك سگ سياه را داشت سگ

در حال حاضر اين سگ او را راضي . رنگي سگ مهم نيست اصالً براي او زيبايي و خوش
ره  عقيده او دربا با اين حال،. كند زيرا انتظار او را كه سياه بودن است، برآورده نكرده است نمي
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سن و سال  سياه بودن اين سگ هيچ پايه و اساسي ندارد، و صرفاً با شنيدن عقايد دوستانش كه هم
  .است سگهاي كوكي بيشتر از خود او نيست، شكل يافته اوهستند و اطالعاتشان نيز دربارة

القدس را از خداي پدر  همين مسئله بعضي اوقات براي مسيحياني كه عطاي روح
ها را  كردن به زبان القدس و صحبت  روحها تعميد در جواب دعايشان، آن. كند خواهند صدق مي مي

  .كنند هاي عهدجديد دريافت مي طبق نمونه
ها هنوز از اين جواب روحاني براي دعايشان راضي نيستند زيرا با  ولي با اين حال آن

ها از  ها اين واقعيت را كه انتظار آن نآ. انگيز و احساساتي همراه نبوده است گونه نشانه هيجان هيچ
 و نادرست بعضي مسيحيان انگيز احساسات، بر اساس عقيده اشتباه و بدون هدايت نشانه هيجان

  .كنند مقدس قبول نمي شكل گرفته و نه تعليم صحيح كتاب
افت توانيم احساسات شديد مثل خوشي را دليلي براي دري دليل دوم براي اينكه نمي

هائي از ايمانداران وجود دارند كه احساس  ست كه در عهد جديد نمونهاالقدس بدانيم اين  روح
نمونة آن را . بودند القدس را دريافت نكرده العادة شادي را تجربه كردند ولي با اين حال روح فوق
) و قبل از روز پنطيكاست(سي به آسمان  عي بعد از صعودتوانيم در اولين واكنش شاگردان مي

  . ببينيم
و پيوسته در هيكل . سپس او را پرستش كرده با خوشي عظيم به سوي اورشليم برگشتند”

  )53-52 : 24 لوقا( “.گفتند مانده خدا را حمد و سپاس مي
 خوشي عظيمي را در پرستش  قبل از روز پنطيكاستشويم كه شاگردان از اينجا متوجه مي

 القدس تعميد دانيم كه در روز پنطيكاست بود كه آنها به روح با اين حال مي. خدا تجربه كردند
نمونة ديگر شهر سامره است كه مردم آنجا بعد از شنيدن و ايمان آوردن به انجيل مسيح . گرفتند

  )8 : 8اعمال (” .عظيمي در آن شهر روي نمودشادي ”بود،  كه توسط فيليپ به ايشان موعظه شده
وسيله مردم سامره با تمامي قلب بالفاصله باعث خوشي  بينيم كه پذيرش انجيل به ما مي

وسيله خدمت  خوانيم كه اندكي بعد به هاي بعدي مي با وجود اين، در آيه. عظيمي در آنان شد
  .القدس را يافتند  روح آنان نيز تعميدپطرس و يوحنا

كند كه تجربه احساساتي از قبيل خوشي زياد از حد، يك  اين دو نمونه اين را ثابت مي
  .القدس باشد اي براي دريافت روح تواند نشانه القدس نيست و نمي  روحاصل براي تعميد
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  هاي جسماني العمل عكس
 

هاي  العمل دهند عكس القدس نسبت مي  روحاي را كه به تعميد يك نوع ديگر تجربه
ام كه ادعاي شما مبني بر اينكه  ها از مردم زيادي اين سؤال را كرده در طي اين سال. جسماني است

يك جور حس : ها چنين است ايد بر اساس چيست؟ معموالً جواب آن القدس را يافته تعميد روح
  .و يا واكنش جسماني

  :اند عبارتند از  تجربيات كه به من گفته شدهچند نمونه از اين
حس كردن يك جريان الكتريكي قوي، احساس يك آتش يا گرماي شديد، افتادن بر روي 

خصوص خداوند، جالل و  ، رويت يك نور درخشان، شنيدن صداي بهزمين، لرزش تمامي بدن
  .ملكوت خدا را در رؤيا ديدن و غيره

ها شامل يك حقيقت   ، بايد بدانيم كه تمامي اينييها سي چنين نظريهبار ديگر در برر يك
هاي متعددي را داريم كه حضور و قدرت خداوند  در سرتاسر كتاب مقدس ما نمونه. مهم هستند

است كه  هاي جسماني قوي در آناني از قوم او شده العمل وجود آمدن عكس قادر، باعث به
  .اند كردهشايستگي نزديك شدن به او را پيدا 
. روي زمين افتاد  ظاهر شد و با او صحبت كرد او با صورت بهوقتي كه خداوند بر ابراهيم

  ).3-1:17 پيدايش(
 بارها وقتي حضور پر جالل خداوند در بين قومش ظاهر  و اعدادهاي الويان در كتاب

. افتادند م موسي و هم هارون و ديگر فرزندان اسرائيل با صورت بر زمين ميشد هر دو ه مي
» .روي صورت بر زمين افتادند كه آتش بر قرباني ايليا آمد مردم آن را ديدند و به هنگامي«
  ).39:18ن پادشاها اول(

  :داد كه سليمان پادشاه تعهد مي در هيكل زماني
و كاهنان به سبب ابر نتوانستند براي خدمت .  خانه خداوند از ابر پر شدآنگاه خانه يعني«

  )14-13:5خ تواري دوم( ».بايستند زيرا كه جالل يهوه خانه را پر كرده بود
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ارمياء نبي در دو عبارت شهادت شخصي خود را كه كالم خدا و حضور خدا باعث 
  :دهد شده است را توضيح ميهاي شديد جسماني در وي  العمل عكس

پس گفتم كه او را ذكر نخواهم نمود و بار ديگر به اسم او سخن نخواهم گفت، آنگاه در «
هايم بسته گرديد و از خودداري خسته شده، باز  دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوان

  )9:20 ارميا( ».نتوانستم ايستاد
 خداوند است كه در قلب و كند كه كالم نبوت  از يك شهادت صحبت ميدر اينجا ارميا

  :گويد سپس او مي. پا كرده است هاي او آتش به استخوان
هايم مسترخي شده است، مثل  سبب انبيا دل در اندرونم شكسته و همه استخوان به«

 ».ام كالم مقدس او گرديدهشخصي مست و مانند مرد مغلوب شراب از جهت خداوند و از جهت 
  )9:23 ارميا(

العمل  كند كه باعث عكس  به حضور پر جالل خداوند اشاره ميدوباره در اينجا كالم ارميا
  .هاي جسماني شديدي در وي شده است

تأثير  بيند، او و همراهانش تحت  رويايي از طرف خداوند ميكه دانيال وقتي
  .گيرند هاي شديد جسماني قرار مي العمل عكس

كه همراه من بودند رويا را نديدند ليكن لرزش   تنها آن رويا را ديدم و كسانيو من دانيال«
و من تنها ماندم و آن روياي عظيم . عظيم بر ايشان مستولي شد و فرار كرده خود را پنهان كردند

نماند و خرمي من به پژمردگي مبدل گرديد و ديگر هيچ   قوت در من باقينمودم و را مشاهده مي
  )8-7:10دانيال ( ».طاقت نداشتم

هاي غيرمعمول و  العمل  عكس و همراهانش مانند ارميادر حضور پر قدرت خداوند دانيال
  .شديد جسماني را تجربه كردند

نمونه ديگر روياي شائول . باشد ا محدود به عهدعتيق نميهاي اين چنين تنه العمل عكس
شائول يك نور بسيار درخشنده ديد، صدايي از آسمان شنيد كه با او صحبت . در راه دمشق است

  )6-3:9اعمال . (او بر زمين افتاد، و بدنش لرزيد. كرد مي
دهد،  بود، شرح مي ت كرده رويائي را كه از خدا در جزيره پطمس دريافكه يوحنا وقتي

  :كند اضافه مي
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  )17:1مكاشفه ( ».و چون او را ديدم، مثل مرده پيش پاهايش افتادم«
انگيز و قدرتمند جسماني به علت حضور  العمل شگفت در اينجا ظاهراً ما با يك عكس

  .خداوند روبرو هستيم
 جسماني را به هاي العمل هاي مسيحي قديمي تمايل دارند كه اين عكس برخي از فرقه

هرحال، اين نگرش به غير از آن چيزي است كه  به. بودن رد كنند خاطر احساسي و يا فانتزي
  .كند مقدس تضمين مي كتاب

   دالئل احساسي،هالعملهاي جسماني ب اند كه اينگونه عكس بدون شك، مواقعي نيز بوده
كند تا چنين نسبتهائي را   ميكسي اين جسارت را ولي چه. است ودنمائي بودهخفانتزي و يا حتي 

 وارد كند؟ معموالً اين  و يا رسوالني مانند پولس و يوحنا، و دانيالبه انبيايي چون موسي، ارميا
اي از حضور و قدرت خدا است بر پايه   جسماني كه نشانه العمل گرايش يعني رد هر نوع عكس

  . پذيرد  ساخته و پرداخته دست انسان صورت ميسنن اشتباه و
 قوم خدا كه به هنگام روياروئي با حضور و قدرت خدا العملهاي غيرعادي در بدن عكس

 هيچ جا، هيچ يك از اين  با اين حال. اند مقدس ذكر شده دهند، بارها در كتاب روي مي
در مورد انبيا عهدعتيق . القدس نسبت داده نشده است ح روهاي جسماني به تعميد العمل عكس

كس  القدس را دريافت نكرده بودند زيرا اين تجربه به هيچ كدام تعميد روح ها هيچ دانيم كه آن مي
 در هاي جسماني شديد پولس و يوحنا العمل در مورد عكس. قبل از روز پنطيكاست عطا نشده بود

 حضور پر جالل خداوند بودند، واضح است كه اين وقايع نشانة تعميد كه در عهدجديد وقتي
  .القدس نبودند روح

القدس او   روح سال از تعميد50 در جزيره پطمس آن رويا را ديد بيشتر از كه يوحنا زماني
القدس  ز تعميد روحهاي جسماني پولس در راه دمشق قبل ا العمل از سوي ديگر عكس. گذشته بود

گذاري حنانيا در  وسيله دست عنوان يك تجربه مستقل به القدس را سه روز بعد به او پري روح. بود
  .دمشق دريافت كرد

شويم چون هميشه به يك نتيجه  اي به موضوع نزديك مي اين مهم نيست كه از چه زاويه
القدس وجود دارد و آن صحبت به   روحفقط و فقط يك نشانه جسماني براي تعميد. رسيم مي
  .باشد ها مي زبان
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  مقدسي سه اصل كتاب
 

مقدس  در پايان اين درس، بياييد يك بررسي مختصر از سه اصل متفاوت اما اساسي كتاب
  . باشد انجام دهيم القدس مي ها و اينكه اين تنها نشانه براي دريافت روح در مورد صحبت به زبان

  :يدگو ، عيسي مي اول
  )34:12 متي( ».گويد زبان از زيادتي دل سخن مي«

وسيله زبان از طريق دهان به بيرون ريزش  شود به به سخن ديگر، وقتي قلب انسان لبريز مي
شود  القدس مي كه قلب شخصي لبريز از روح وقتي. كند القدس اشاره مي  روحاين به تعميد. كند مي

الطبيه است  زيرا اين پري مافوق. كند ها به بيرون ريزش مي وسيله صحبت كردن به زبان اين پري به
كند كه هرگز آن را  شخص به زباني صحبت مي. باشد الطبيه مي پس بنابراين ريزش آن نيز مافوق

  .دهد ها خدا را جالل مي فهمد و او با اين زبان ياد نگرفته و نمي
  .كند ست را ميدوم، پولس از مسيحيان اين درخوا

بلكه خود را از مردگان زنده شده به خداوند تسليم كنيد و اعضاي خود را تا آالت «
  )13:6 روميان( ».عدالت براي خدا باشند

در . مان ـ به اوست كردن خودمان ـ و يا بهتر بگوئيم، اراده خواست خداوند، فراتر از تسليم
 جسماني ما تحت اراده و كنترل او درآيند تا آالت عدالت برا واقع خواست خدا اين است كه بدن

  . هرحال، يك عضو در بدن وجود دارد كه از كنترل ما خارج است به. ي خدا باشند
 ».شرارتي سركش و پر از زهر قاتل است. لكن زبان را كسي از مردمان نمي توان رام كند«

  )8:3 يعقوب(
 آخرين نشانه يا مهري كه با آن تقديم كردن اعظاء بدنمان به خداوند تكميل عنوان به

توانيم كنترل كنيم ـ يعني،  گردد، اين است كه روح كنترل آن عضوي را كه هيچيك از ما نمي مي
الطبيعه براي جالل نام خداوند استفاده  گيرد و از آن به يك روش مافوق  ـ را به دست مي زبان
  . كند مي



حساساتيعكس العملهاي بدني و ا  
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ها را توصيف  القدس و صحبت به زبان  روح كه رابطة بين تعميديمقدس ن اصل كتابسومي
  . گيرد القدس نشأت مي كند از همان طبيعت روح مي

 همانند خداي پدر و تيالقدس يك شخص در عبارات مختلف عيسي تأكيد دارد كه روح
  .خداي پسر است

 خواهد كرد زيرا كه  را به جميع راستي هدايتو ليكن چون او يعني روح راستي آيد شما«
  )13:16 يوحنا( ».كند بلكه به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت از خود تكلم نمي

  . القدس دارد در اينجا عيسي به دو روش تأكيد بر شخصيت روح
  .كند استفاده مي» اين«جاي  به» او«وي از ضمير 
 .دهد القدس نسبت مي  به روحقدرت تكلم را

 را به مفهوم  خودي خود قادر به تكلم و رابطه كالمي باشد طبيعتاً ما آن كه به  هر چيزي
ولي اگر چيزي فاقد اين قدرت بود ما آن را يك شخص عاقل به حساب . دهيم شخص نسبت مي

هاي  نشانهكند يكي از  القدس خودش مستقيماً صحبت مي اين حقيقت كه روح. آورديم نمي
  .شخصيت واقعي او است

  :گذاريم ما كلمات پولس را كنار هم به اين ترتيب مي
ايد و  القدس است كه در شما است كه از خدا يافته  شما هيكل روحدانيد كه بدن آيا نمي«

  )19:6ن قرنتيا اول( ».از آن خود نيستيد
دار زندگي  القدس دوست دارد در هيكل ايمان دهد كه روح  ميدر اينجا پولس اين تعليم را

  .كند
عنوان يك  القدس در هيكل جسماني به از اين رو، به نحوي شايسته، نشانه حضور روح

نحوي  كند به دار صحبت مي هاي ايمان شخص اين است كه از درون هيكل با استفاده از زبان و لب
  .كه قابل شنيدن باشد

  :اي صحبت كردن با خدا وارد خيمه شدوقتي كه موسي بر
  )89:7 اعداد( ».گويد شنيد كه از باالي كرسي رحمت به وي سخن مي آنگاه قول را مي«
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به همين . باشد موسي وقتي اين صدا را شنيد دانست كه حضور خداوند در درون خيمه مي
 ،شنويم دار مي  ايمانيكل بدنن هروالقدس را از د كه ما صداي روح طريق امروزه نيز وقتي

  .كند دار زندگي مي فهميم كه او يك شخصيت است ـ شخص سوم الوهيت ـ كه در درون ايمان مي
  :ها از سه اصل مهم تشكيل شده است مقدس صحبت كردن به زبان طبق اصول كتاب

به همان نحو ريزش شود و  القدس مي اي لبريز از روح الطبيه طرز مافوق دار به قلب ايمان
  .كند كند و از طريق دهان صحبت مي مي

است اين است كه روح خدا   خود را به خدا تسليم كردهنشانه اين كه ايماندار اعضاء بدن
 .ش را ندارديماندار كنترل زبان خويگيرد به آن نحو كه ا كنترل زبان او را در دست مي

دهد كه به  القدس نشان مي دار، روح  ايمانبدنواسطه صحبت كردن از درون هيكل  به
 .عنوان يك شخص در او ساكن است

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 وعده روح
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  فصل بيست و پنجم
   روحةوعد

  
القدس بررسي   روحطور دقيق تعليم عهدجديد را درباره تعميد در چهار فصل قبل ما به

  .بررسي ما از چهار موضوع تشكيل شده بود. كرديم
اقسام ”هاي آن با عطاي  كند، تفاوت طبيعت اين تجربه، نشانه ظاهري كه آن را تأئيد مي

  .هاي بدني العمل ، جايگاه احساسات و عكس“زبانها
يك شخص چه شرايطي : شويم به اين ترتيب ما به طرف يك سؤال معقول سوق داده مي

. و راه براي رسيدن به جواب اين سؤال وجود داردالقدس داشته باشد؟ د  روحرا بايد قبل از تعميد
 به عنواندوم، از ديدگاه انسان . باشد مي) است ( اول، از ديدگاه خداوند كه خود دهنده اين عطا 

در اين فصل، اول ما از ديدگاه خداوند اين سوال را بررسي ) . باشد مي(كننده اين عطا  دريافت
  .گاه انسان به اين سؤال جواب خواهيم دادخواهيم كرد و سپس در فصل بعد از ديد

بر چه اساسي خداوند .  استتيار پر اهميسسؤال پيش روي ما از نظر معني و مفهوم ب
كند؟ خداوند چه  قادر و قدوس، روح خود را به انسان سقوط كرده و زير لعنت گناه تقديم مي

  ان را از بين ببرد؟كران و جدايي بين او و انس پلي تدارك ديده بود كه اين شكاف بي
ريزي نقشه فديه  جواب اين است كه خداوند قبل از شروع تاريخ در الوهيت خويش، طرح

 مسيح بر روي صليب، نقطه مركزي نقشة خدا كفاره مرگ. تدارك ديده بود) را( كردن و نجات را 
 القدس را بر شاگردان ه روز بعد او روحد.  و سپس عروج پيروزمندانه او استدنبال آن قيام و به

سوي پنطيكاست  اي است كه به  صليب، دروازه،در روشنايي اين حقيقت.  منتظر خود فرو ريخت
  .شود باز مي
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  يك مسكن هميشگي و شخصي
  

  بابيوحنا القدس در روز پنطيكاست در رابطه مستقيم بين عروج عيسي و ريزش روح
  . روشن شده است37:7-39

هر كه تشنه باشد : و در روز آخر كه روز بزرگ عيد بود عيسي ايستاده ندا كرد و گفت «
گويد از بطن او نهرهاي آب زنده  كه به من ايمان آورد چنانكه كتاب مي نزد من آيد و بنوشد، كسي

 او را خواهد يافت زيرا  اما اين را گفت درباره روح كه هر كه به او ايمان آرد.جاري خواهد شد
  ».حال جالل نيافته بود القدس هنوز عطا نشده بود، چونكه عيسي تابه كه روح

اي كه با  هر شخص تشنه. باشد در اين مجموعه آيات، دو آيه اول شامل وعده عيسي مي
  .شوند زنده از بطن او جاري مي ايمان نزد او بيايد نهرهاي آب

  .اند وسيله نويسنده انجيل اضافه شده ه قبلي كه بهآخرين آيه تفسيري است از دو آي
  كند،  در اين مجموعه آيات نويسنده به دو امر اشاره مي

  .القدس نسبت داده شده است هاي زنده به عطاي روح وعده آب
كرد  وسيله عيسي در آن هنگام كه در جسم بود و روي زمين زندگي مي اين عطا به

 .پذير نبود امكان

وجود آمد كه عيسي به ملكوت خود وارد شد و در دست راست خدا  ان بهزماني اين امك
  .نشست

  توانست عطا شود چيست؟ القدس در آن زمان نمي دقيقاً منظور از اينكه روح
وجه حضور داشته باشد،  توانست به هيچ القدس نمي ظاهراً، اين به آن معني نيست كه روح

بلكه، برعكس در .  كردكه عيسي به آسمان صعودتا اينيا روي زمين حركت كند و يا كار كند 
  . خوانيم القدس را در دنيا مي مقدس ما كار روح  در كتابدومين آيه از سفر پيدايش

  )2:1 پيدايش( ».ها را فرو گرفت و روح خدا سطح آب«



 وعده روح
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يد و آغاز خدمت زميني عيسي، ما از اين زمان به بعد، در سرتاسر عهدعتيق تا عهدجد
داران شاهد  خصوص در بين ايمان القدس و عملكرد آن را در بعد وسيع، به مكرراً حركت روح

  .هستيم
كرد و   عيسي به آن عمل ميالقدس تا زمان صعود پس چه تفاوتي است بين روشي كه روح

 براي صعود عيسي محفوظ بوده و شاگردانالقدس كه براي ايمانداران مسيحي بعد از  عطاي روح
  اولين بار در روز پنطيكاست در اورشليم آن را دريافت كردند؟

القدس را بدست  سه كلمه توصيفي وجود دارند كه سيماي مشخصي از عطاي روح
  .كنند در دنيا متمايز ميش دهند و او را از تمام عملكردهاي پيشين مي

بياييد بطور خالصه اهميت . شونده، و هميشگي شخصي، ساكن: رتند ازاين سه كلمه عبا
  .هر يك از اين كلمات را به ترتيب بررسي كنيم

  .باشد القدس شخصي مي اول، عطاي روح
و من «. كند عيسي در گفتگوي خداحافظي خود با شاگردانش، اشاره به يك مبادله الهي مي

دهنده نزد شما   مفيد است، زيرا اگر نروم تسليگويم كه رفتن من براي شما به شما راست مي
  )7:16 يوحنا( ».فرستم اما اگر بروم او را نزد شما مي. نخواهد آمد

جاي  گردد ولي به من و حضور جسمانيم به ملكوت باز مي”: گويد در نتيجه عيسي مي
  “.ا استالقدس را، و اين به نفع شم روح. خودم شخص ديگري را خواهم فرستاد

از آن . القدس به عنوان يك شخص در روز پنطيكاست به وقوع پيوست وعده دريافت روح
ما . دار مسكن گزيند ن طور انفرادي و شخصي در ايما كند كه به القدس سعي مي زمان به بعد، روح

القدس  روح. كنيم ديگر صرفاً از يك نفوذ يا عملكرد يا نشانه يا قدرت غيرشخصي صحبت نمي
و به اين روش انفرادي و . دنباش قدر يك شخصيت است كه خداي پدر و خداي پسر مي نهما

  . گزيند دار مسكن مي شخصي است كه در درون ايمان
، گناهكار، عيسي پسر خدا را كه دومين شخص در الوهيت در تجربه نجات يا تولد تازه

القدس را كه سومين شخص در الوهيت است   ايماندار روح،روح در تعميد. پذيرد باشد مي مي
  .كنيم ها ما مستقيماً و حقيقتاً با يك شخص معامله مي در هر يك از تجربه. پذيرد مي

  . دار سكني مي گزيند القدس در ايمان دوم، در اين معامله روح
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روح « شده القدس در بين قومش با اين عبارات بيان در عهدعتيق حضور و عملكرد روح
همه اين » ها صحبت كرد روح خدا توسط آن» «روح خدا آنان را تكان داد» «.خدا بر آنان فرود آمد

ولي در .  استدار تحت كنترل روح القدس عبارات به اين اشاره داد كه قسمتي از شخصيت ايمان
دار وارد شده و تمام   ايمانالقدس به درون جسم ايم كه روح هيچ قسمت از عهدعتيق نخوانده

  . شخصيت او را تحت كنترل قرار داده باشد
  . دار هميشگي است القدس در درون ايمان سوم، اسكان روح

هاي مختلف تجربه  ها و از راه القدس را در زمان داران مالقات روح در عهدعتيق ايمان
 نه يك مقيم هميشگي كه در القدس يك مالقت كننده بود ولي در همه اين موارد روح. كردند مي

القدس بر آنان بيايد  كه روح  وعده داد كه وقتيهرحال عيسي به شاگردان به. دار بماند درون ايمان
  .آن زمان او تا ابد با آنان خواهد بود

اي ديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما  دهنده كنم و تسلي و من از پدر سؤال مي«
  )16:14 يوحنا( ».دبمان

القدس را همچنان كه وعده آن در عهدجديد آمده است  هاي عطاي روح بنابراين، ما ويژگي
يا به . او ابدي است. 3گزيند  او مسكن مي. 2او شخص است . 1. به سه بخش مشخص كرديم

  . تر او يك سكنه شخصي هميشگي است بيان ساده
القدس به دو دليل در زمان حيات زميني عيسي امكان فرود   عطاي روح،با اين توضيحات

  .آمدن نداشت
كه عيسي به روي زمين حضور داشت او يك نماينده مختار و شخصي از  اول، هنگامي

 به روي زمين يصورت شخص زمان و به صورت هم القدس به الوهيت بود و لزومي نداشت كه روح
القدس باز شد تا   عيسي به ملكوت، راه براي آمدن روحولي بعد از صعود. حضور داشته باشد

  .عنوان يك شخص به زمين بيايد به
القدس سومين شخص الوهيت، نمايندة شخصي خدا بر روي زمين  اكنون او، يعني روح

  .است
دار  زيرا به گفته هر ايمان. پذير نبود  عيسي امكانالقدس تا قبل از صعود دوم، عطاي روح

شود بلكه فقط و فقط بر اساس كفاره  القدس بر اساس شايستگي انسان دريافت نمي عطاي روح



 وعده روح

 

 

٢٤٦ 

توانست اين عطا را تا  هيچكس نمي. كنيم  عيسي است كه شايستگي آن را پيدا مي و قياممرگ
  .شدن كفاره مسيح دريافت كند كامل

  
  وعده پدر

 
  . كند ا مستقيماً به كفاره مسيح مربوط ميالقدس ر پولس وعده روح

 فدا كرد چونكه در راه ما لعنت شد چنانكه مكتوب است، مسيح، ما را از لعنت شريعت«
ها آيد و تا وعده  عيسي بر امت  در مسيحتا بركت ابراهيم. ملعون است هر كه به دار آويخته شود

  )14-13:3 غالطيان( ». حاصل كنيموسيله ايمان روح را به
وسيله  القدس به پولس در اينجا به دو واقعيت مهم در رابطه با دريافت عطاي روح

  . كند داران اشاره مي ايمان
دار تنها به وسيله دانستن عمل كفاره عيسي به روي صليب وعده  اول از همه، ايمان

او . روي صليب همين بود هاي رنج عيسي به قع يكي از هدفدر وا. كند القدس را دريافت مي روح
حق خود را جهت اعطا و : مرد و خون خود را ريخت تا حق مشروع مضاعف را براي خود بخرد

  .القدس قدر روح دار را جهت دريافت اين عطاي گران حق ايمان
رد، بلكه تنها به دار بستگي ندا هيچ عنوان به شايستگي ايمان بنابراين، دريافت اين عطا به

  .شود و نه اعمال  و تنها با ايمان حاصل مي،كفايت كامل كفاره مسيح
: گويد كند، زيرا او مي استفاده مي» القدس وعده روح«دوم، توجه كنيم كه پولس از عبارت 

اين عبارت با آخرين فرمان عيسي به » .كنيم القدس را به واسطه ايمان دريافت مي ما وعده روح«
  :كند  به آسمان مطابقت ميش قبل از صعودشاگردان

فرستم، پس شما در شهر اورشليم بمانيد تا  و اينك من موعود پدر خود را بر شما مي«
  )49:24 لوقا(  ».كه به قوت از اعلي آراسته شويد وقتي
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اورشليم القدس كه در روز پنطيكاست در  عيسي در اينجا با شاگردانش درباره روح
او از . كند او از دو عبارت براي توضيح اين تجربه استفاده مي. كند دريافت كردند صحبت مي

  .كند صحبت مي» وعده پدر من«و همچنين » با قوت از باال«آراستگي 
انگيز از فكر و هدف خداوند  به ما يك بصيرت شگفت» وعده پدر من«اين عبارت دوم، 
هزار  مقدس شامل هفت زده كه كتاب شخصي تخمين. دهد را ميالقدس  در ارتباط با عطاي روح

 ولي از ميان تمام اين .دارانش داده شده است وسيله خداوند به ايمان وعده مشخص است كه به
هزار وعده، عيسي تنها به يكي از آنها به عنوان وعده خاص پدر براي هر يك از فرزندان  هفت

  .كند  اشاره مي ايماندار خود،
  . نامد مي» القدس وعده روح«ده يگانه و مخصوص چيست؟ پولس اين وعده را اين وع

  :اي كرد در روز پنطيكاست همان روزي كه اين وعده انجام شد پطرس يك چنين موعظه
 بگيريد و جهت آمرزش گناهان تعميد مسيح به توبه كنيد و هر يك از شما به اسم عيسي«

زيرا كه اين وعده است براي شما و فرزندان شما و همه آناني . د يافتالقدس را خواهي عطاي روح
  )39-38:2ن رسوال اعمال( ».كه دورند يعني هر كه خداوند خداي ما را بخواند

او به كالم وعده . سازد را به يكديگر مربوط مي» وعده«و » عطا«پطرس در اينجا دو كلمه 
مسلماً . كند القدس صحبت مي  نيز مانند عيسي و پولس دربارة وعده روحكند؟ او خاص اشاره مي

  رادارانش خواهد بخشيد مسيح به ايمان كه به واسطه ايمان به عيسي» وعده پدر«خداوند نقشه اين 
  .ها قبل تدارك ديده بود از قرن

ن او اين وعده را به بنابراي. خواند مي» بركت ابراهيم«پولس همچنين اين وعده را 
  .سازد ترين هدف خداوند براي انتخاب ابراهيم مربوط مي عالي

  :گفت. بيرون بيايد» اور« را خواند كه از وقتي خدا اولين بار ابراهيم
و از تو امتي عظيم پيدا كنم وتو را بركت دهم و نام تو را بزرگ سازم، و تو بركت «

  )3-2:12 پيدايش(  ». آناني را كه تو را مبارك خوانندو بركت دهم. خواهي بود
  . كند ، بر هدفش كه بركت بود بارها تأكيد ميهاي بعدي خود با ابراهيم خدا در ارتباط

ها زميني  هر آينه تو را بركت دهم و ذريت تو را كثير گردانم و از ذريت تو جميع امت«
  )18-17:22 پيدايش( ».تبركت خواهند ياف
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ها متوجه كدام بركت ويژة خدا بودند؟ كلمات پولس جوابي است به اين  همة اين وعده
 وعده داده شده بود اين بركت كه به نسل ابراهيم) 14:3 غالطيان(» القدس وعده روح«: سؤال

  .بر روي صليب خريداري شدوسيله ريخته شدن خون عيسي  به
  مهر بهشت بر كفاره مسيح

 
  . هرحال، آخرين نقطه اوج كفاره مسيح نه بر روي زمين بلكه در ملكوت بود به
هاي آينده باشد، به خيمه بزرگتر و  ليكن مسيح چون ظاهر شد تا رئيس كهنه نعمت«

ها بلكه  يست و نه به خون بزها و گوساله نتر و ناساخته شده به دست يعني كه از اين خلقت كامل
  )12-11:9عبرانيان ( ».به خون خود يك مرتبه فقطه به مكان اقدس داخل شد

  :ايم بسوي داران عهدجديد، ما آمده عنوان ايمان به
عيسي متوسط عهدجديد و به خون پاشيده شده كه متكلم است به معني نيكوتر از خون «

  )24:12عبرانيان ( ».هابيل
روي  اي مسيح به سازد كه عمل كفاره  عبارات در رساله به عبرانيان اين را آشكار مياين

زمين با ريخته شدن خون او بر روي صليب كامل نشد، بلكه با ورود او با خون خود به حضور 
عنوان آخرين و تنها چيز كافي، و  در اينجا خداوند خون را به. ترين نقطه رسيد پدر، به عالي

 است كه هم اكنون در اين خون مسيح. كند براي بخشيده شدن تمام گناهان معرفي ميمند  رضايت
  .گويد بهشت پاشيده شده و از خون هابيل بهتر سخن مي

اول، خون هابيل بر روي زمين .  و خون هابيل از دو جهت مقايسه شده استخون مسيح
. كرد دوم، خون هابيل در حضور خدا طلب انتقام مي. در آسمانپاشيده شده، ولي خون عيسي 

  . كرد ولي خون عيسي از خداوند طلب رحمت و بخشش مي
دهد كه بدانيم چرا قبل  اين مكاشفه كه در عبرانيان داده شده به ما توانايي درك اين را مي

 براساس شايستگي القدس روح. القدس عطا نشد از كامل شدن كفاره مسيح و جالل يافتن او روح
  . مسيح شود بلكه براساس كفاره عيسي دار داده نمي ايمان
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حضور خداوند در آسمان رسيد و خداي پدر  اين كفاره كامل نبود تا اينكه خون عيسي به
القدس به آناني كه  بنابراين اعطاي روح. اعالم كرد كه از اين قرباني كفاره راضي و خشنود است

 يك گواه عمومي بود از طرف دادگاه عالي آسمان به اينكه خون به مسيح ايمان آوردند،
  .است مسيح تا ابد به عنوان كفارة همة گناهان پذيرفته شده عيسي

نه به آب فقط بلكه به آب و . مسيح همين است او كه به آب و خون آمد يعني عيسي«
  )6:5ا يوحن اول( ».دهد زيرا كه روح حق است خون و روح است آنكه شهادت مي

باشد به عبارتي ديگر، اعطاي  القدس حامل گواه خون عيسي مي بينيم كه روح مي
القدس با هم  كند كه پدر و روح القدس به آناني كه به مسيح ايمان دارند، حكايت از اين مي روح

  . گناه پاك سازددار را از  كافي است تا ايماندهند كه تنها خون مسيح گواهي مي
. خواني دارد  هماين با تعليم پطرس در روز پنطيكاست در مورد ريزش روح القدس

  :دهد كند، اينطور ادامه مي  مسيح صحبت مي و قيامپطرس پس از آنكه دربارة مرگ
 را از پدر يافته اين را كه القدس موعود پس چون به دست راست خدا باال برده شد روح«

  )33:2ن رسوال اعمال( ».شنويد ريخته است بينيد و مي شما حال مي
 خود خريد سپس به آسمان اي و قيام  كفارهوسيله مرگ عيسي نخست آزادي انسان را به

با پذيرفته شدن خون .  نشانه و مهري براي آزادي باشد كرد و خون خود را تقديم كرد تاصعود
القدس را از پدر دريافت كرد و آن را به تمامي آناني  وسيله خداوند، عيسي عطاي روح عيسي به

  .كه به او ايمان آوردند بخشيد
  .القدس را به آنان عطا كند داران بود كه روح اين نقشه خداوند براي ايمان

  .كنيم مقدس مي درباره اين مكاشفه كتاببندي   حال ما يك جمع
وسيله  القدس بود كه به وسيله خداوند همان عهد روح  بهبدون ترديد، انتخاب ابراهيم

با ريختن خون عيسي بر صليب، او حق مشروع . ها بركت خواهند يافت عيسي تمام ملت
القدس   خون خود در آسمان، عيسي روحبعد از تقديم. داران را نسبت به  اين بركت خريد ايمان

القدس، به تمامي آناني كه بر روي زمين  در روز پنطيكاست، خود روح. را از پدر دريافت كرد
  .منتظر او بودند از آسمان ريخته شد
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كردن و  كشيدن، خريداري القدس هر سه با هم در نقشه بنابراين پدر، پسر و روح
  . داران، سهيم هستند رين عطا براي تمامي ايمانكردن اين وعده عالي و بزرگت تعمين

دار مشتاق به  در فصل بعدي ما اين عطا را از ديدگاه انساني و شرايطي را كه هر ايمان
  . بايد در زندگي خود داشته باشد بررسي خواهيم كرد،القدس دريافت روح
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  فصل بيست و ششم
  القدس چگونگي دريافت روح

  
القدس است تحقق  يك شخص كه مشتاق دريافت عطاي روحچه شرايطي بايد در زندگي 

  يابد؟
  

  به وسيله فيض از طريق ايمان
 

يك اصل اساسي را كه در . كنيم مقدس را بررسي مي در ضمن آن كه ما اين مطلب كتاب
شود  است، بكار گرفته مي تمام تداركاتي كه خداوند براي انسان از طريق فيض خود در نظر گرفته

  .ه خواهيم كردرا نيز مشاهد
 ».و اگر از راه فيض است ديگر از اعمال نيست وگرنه فيض ديگر فيض نيست«

  )6:11روميان(
را با هم » اعمال«و » فيض«در اين عبارت مانند همه جاهاي ديگر اين رساله، پولس 

، لطف و بركت مجاني خدا است كه به هر فرد نااليق و يا »فيض«منظور پولس از . كند مقايسه مي
كارهايي است كه انسان براي جلب رضامندي و » اعمال«منظور پولس از . شود م اليق عطا ميك

  .دهد بركت خداوند انجام مي
كند كه اين دو روش دريافت بركت از خداوند، كامالً مجزا از يكديگر  پولس تأكيد مي

ه فيض دريافت وسيل هرچيزي كه انسان از خدا به. توانند با هم تركيب شوند هستند و هرگز نمي
. كند از فيض نيست وسيله اعمال دريافت مي كند از اعمال نيست و هرچيزي را كه از خدا به مي

و هر جا اعمال عمل كنند، فيض . اي نخواهد داشت هر جا كه فيض عمل كند، اعمال فايده
  .اي نخواهد داشت فايده

زيرا شريعت «. دهد سوق مي»شريعت«و » فيض«سوي مقايسه قبلي بين  اين ما را به
  )17:1 يوحنا( ».مسيح رسيد وسيله عيسي وسيله موسي عطا شد اما فيض و راستي به به
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كردند كه با اعمال خود بركت خدا را براي   موسي بودند سعي ميمردمي كه زير شريعت
  .خودشان كسب كنند

يح به نفع سطريق عيسي مسيح و براساس آنچه كه ماكنون، بركت و لطف مجاني خدا از 
  .و اين است معناي فيض. شود است به همة انسانها اعطا مي سان انجام دادهنا

و اين . كنيم از فيض است مسيح دريافت مي وسيله عيسي چيزهايي را كه از خداوند به همه
  .گردد وسيله اعمال نيست بلكه با ايمان دريافت مي فيض به
وسيله ايمان و اين از شما نيست بلكه بخشش  ايد به  محض فيض نجات يافتهزيرا كه«
  )9-8:2 افسسيان( ».كس فخر نكند و نه از اعمال تا هيچ. خداست

درپي   با سه عبارت پي رااصل اساسي كه پولس آن را در اين عبارت مطرح كرده است
   ـ نه از اعمالوسيله فيض ـ با ايمان به: كنيم بندي مي جمع

است،  اين اصل براي دريافت هر بركتي كه خداوند براي انسان بوسيلة فيض تدارك ديده
  .گيرد القدس بكار مي پولس، مخصوصاً اين اصل را براي دريافت روح. شود بكار گرفته مي

 در اهيم فدا كرد چونكه در راه ما لعنت شد، تا بركت ابرمسيح ما را از لعنت شريعت«
  )14-13:3 غالطيان( ».وسيله ايمان حاصل كنيم ها آيد و تا وعده روح را به عيسي بر امت مسيح

  :كند پولس در اينجا به دو حقيقت مهم و وابسته به هم اشاره مي
م روي صليب براي تما مسيح به بخش عيسي القدس تنها از طريق عمل نجات عطاي روح

اين بخشش از تمام تداركاتي است كه خدا براي انسان از طريق عيسي . شود ها مهيا مي انسان
  .است مسيح و بوسيلة فيض آماده كرده

اين عطا نيز مانند تمام بركات ديگر خداوند نه از طريق اعمال بلكه از طريق ايمان و فيض 
 .شود خداوند حاصل مي

شود در ميان مسيحيان كليساي غالطيه  ريافت ميالقدس چگونه د اين سؤال كه عطاي روح
  .كند مطرح شده بود و پولس نيز چندين بار به آن اشاره مي

ايد يا از خبر   يافتهخواهم از شما بفهمم كه روح را از اعمال شريعت فقط اين را مي«
  )2:3 غالطيان( »ايمان؟
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آورد آيا از اعمال  ظهور مي كند و قوات در ميان شما به يپس آنكه روح را به شما عطا م«
  )5:3 غالطيان( »كند؟  يا از خبر ايمان ميشريعت

وسيله ايمان حاصل  ها آيد و تا وعده روح را به عيسي بر امت  در مسيحتا بركت ابراهيم
  )14:3 غالطيان( ».كنيم

  . كند وسيله ايمان تأكيد مي القدس به سه بار در اين آيات پولس به دريافت روح
القدس بايد داشته باشند اين است  ي دريافت روحابه عبارت ديگر آمادگي كه ايمانداران بر

توانند  مقدس درك كنند كه طبيعت تداركات خدا براي آنها چيست و چگونه مي كه به كمك كتاب
  .ا بوسيلة ايمان به عمل نجات بخش مسيح بر روي صليب، برخوردار شونداز همة آنه

القدس  مقدسي در ابتدا داده شود و توسط آناني كه در طلب روح اگر اين نوع آگاهي كتاب
القدس وجود  شود، ديگر هيچ تأخيري و يا تقالي زيادي براي دريافت روح هستند نيز دريافت 

  .نخواهد داشت
 پيام ،كند كه مسيحيان آنجا با ايمان  حكايت از اين ميه غالطيانخدمت پولس رسول ب

توانستند از تمام تداركات   و در نتيجه مي القدس را از او دريافت كرده بودند، انجيل و عطاي روح
ليكن، پس از مدتي، از طريق برخي معلمان، همه درگير يك نوع سيستم . خدا برخوردار شوند

و به همين داليل آن بينش سابق را . و منطقي شدند كه بر بنياد پيام انجيل چيرگي يافته بودعقالني 
  . توانند عطاي خدا را با ايمان و بوسيلة فيض دريافت كنند از دست دادند كه مي

هاي اصلي پولس در اين رساله، آگاه كردن آنها از خطرات احتمالي اين  يكي از هدف
  .ها بخواهد به سادگي ايمان اوليه خود باز گردند آنتعاليم است و اينكه از 
 را كه پولس كنند و همين اشتباه غالطيان هايي از مسيحيان چنين رفتار مي امروزه نيز گروه

امروزه بسياري مايل هستند كه سيستم يا روشي را . دهند عليه آن به ايشان هشدار داد انجام ميرب
  .باشند وضع كنند القدس مي تجوي عطاي روحكه درجس براي آناني

در بعضي جاها تأكيد بر . هاي متفاوت هستند هاي مختلف، به گونه ها درگروه اين سيستم
و در جاهاي ديگر، بيشتر بر اداكردن برخي . شود هاي خاصي مي نرفتارهاي ظاهري و يا تلقي

  . شود كيد ميها در اشكال خاص و يا تكرار كردن برخي عبارات خاص، تا واژه
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مقدسي  باشند لزوماً غير كتاب القدس مي اين تعليم براي آناني كه در جستجوي عطاي روح
  جاي ياري هاي خاص يا كلمات خاص، به كارگيري حالت نيست ولي خطر بزرگ آن است كه به

ها در آخر به شكست  به اين ترتيب اين روش. رساندن به  ايمان، ممكن است جايگزين آن شود
آن افت ي در از ،القدس را دريافت كنند داران ياري دهد تا روح جاي اينكه به ايمان به. انجامند مي

  .كند ممانعت مي
ام ـ  چيز خسته شده از همه”: گويند خوريم كه مي ما اغلب به جستجوگران كهنه كاري برمي

ام  م، همه كار كردههايم را بلند كردم، فرياد زد ام ـ من هللويا گفتم، دست از پرستش خسته شده
ها اعمال  آن.  را كردنددانند كه همان اشتباه كليساي غالطيان ها نمي آن“ .اي نداشته است ولي فايده

  .اند ها را جايگزين به سادگي شنيدن كالم خدا كرده را جانشين ايمان و روش
. بازگشت به شنيدن ايمان: يشنهاد داد پچاره چيست؟ تنها همان كه پولس به غالطيان

هايشان را  ها الزم نيست زياد پرستش كنند، يا فرياد بزنند يا دست كار مانند اين جستجوگران كهنه
  . اي از كالم خدا درباره فيض مجاني او دارند ها احتياج به تعليم تازه آن. بلند كنند
 ،القدس هستند تن عطاي روحعنوان يك اصل كلي، هر جا كه مردمي در جستجوي ياف به

  . باشدوجود داشتهدعا بايدو  براي تعليم كالم خدا ييك مدت زمان
القدس هستند  داراني كه در جستجوي عطاي روح  دقيقه براي كمك به ايمان30اگر به من 
 15و . دادم مقدس اختصاص مي هاي كتاب  دقيقه اول را به تعليم راهنمائي15مهلت داده شود، 

چون اين روش به مراتب نتايج مثبت و بهتري را در بر خواهد . كردم ي را صرف دعا ميدقيقة بعد
  . شود كردن دقيقه تنها صرف دعا30داشت از اينكه تمام 

گوش «است و آن  وسيله پولس بيان شده القدس به بينيم كه شرط اساسي دريافت روح مي
  .باشد مي» كردن با ايمان

. يرهاي غلطي كه ممكن است از  اين عبارت بشود باشيمبايد احتياط كنيم و مواظب تفس
. شود برعكس ايمان واقعي هميشه در اطاعت ظاهر مي.  نيستايمان يك جايگزين براي اطاعت

 هر زمينة  درالقدس و هم اين هم دربارة دريافت روح. بنابراين اطاعت، امتحان و نشانه ايمان است
  .كند دق ميديگر مربوط به فيض خدا ص

  .كند پطرس در دفاعيه خود در شوراي يهوديان، تعريف صحيحي از ايمان ارائه مي
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القدس نيز است كه خدا او را به همه  و ما شاهدان او هستيم بر اين امور چنانكه روح«
  )32:5ن رسوال اعمال( ».مطيعان او عطا فرموده است

 تأكيد قدس پولس تأكيد به ايمان دارد و پطرس بر اطاعتال در بحث راجع به عطاي روح
ايمان حقيقي هميشه با اطاعت همراه . هرحال هيچ تضادي ميان اين دو وجود ندارد به. كند مي

گويد وقتي اطاعت ما كامل  در اينجا پطرس مي. شود ايمان كامل  منجر به اطاعت كامل مي. است
  . شودي ما  م آنازالقدس  است، عطاي روح

  
   ايمانگانة هاي شش گام

 
   كامل را ابراز كنيم؟توانيم اطاعت القدس چگونه مي در جستجوي عطاي روح

كنند تا عطاي   رهبري ميمقدس با شش قدم كه ما را به جاده اطاعت ما در كتاب
  .كنيم القدس را دريافت كنيم برخورد مي روح

  ميدتوبه و تع
  .است وسيله پطرس بيان شده  دو قدم اول به

 گيريد و جهت آمرزش گناهان تعميد مسيح به  و هر يك از شما به اسم عيسيدي كنتوبه«
  )38:2ن رسوال اعمال( ».القدس را خواهيد يافت عطاي روح

توبه يك تغيير درون قلب و . وسيله پطرس بيان شده است  بهاين دو قدم توبه و تعميد
سپس تعميد . كند كار با خداوند مصالحه مي تغيير نگرش نسبت به خداست كه از اين راه گناه

دار به تغيير دورني خود به واسطه فيض خداوند شهادت  باشد و ايمان نشانه ظاهري اين تغيير مي
  .دهد مي

  تشنگي
  .وسيله خود عيسي بيان شده است القدس به دريافت روحسومين قدم براي 

گويد  هر كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد كسي كه به من ايمان آورد چنانكه كتاب مي«
  )39-38:7 يوحنا( ».هاي آب زنده جاري خواهد شد از بطن او نهر
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. باشد القدس مي دهد كه همانا عطاي روح ي درباره اين وعده توضيح مدر آيه بعدي يوحنا
  :اين با گفته عيسي مطابقت دارد

  )6:5 متي( ».خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت زيرا ايشان سير خواهند شد«
عيسي بركات . باشد القدس گرسنگي و تشنگي براي آن مي يك شرط الزم براي يافتن روح

بيشتر مسيحياني كه . دهد كنند به اين بركات نياز ندارند هدر نمي كه احساس مي خود را براي آناني
. القدس را نداشتند اي دارند هرگز تجربه دريافت روح رهبران خوبي هستند و زندگي محترمانه

ها بدون اين بركت خشنود هستند و  آن. اند چرا؟ خيلي ساده است زيرا لزومي براي آن نديده
  .ود واگذاشته استهاي خ خداوند آنان را به راه

كه كمتر شايستگي دارند  رسد كه آناني نظر مي از ديدگاه انساني بعضي اوقات چنين به
كنند ولي آناني كه به نظر شايستگي بيشتري دارند دريافت  القدس را دريافت مي عطاي روح

  .مقدس چنين بيان شده است اين موضوع در كتاب. كنند نمي
  )53:1 لوقا( ».ر فرمود و دولتمندان را تهيدست رد نمودگرسنگان را به چيزهاي نيكو سي

دهد، ولي تحت تأثير ابراز احساسات  خداوند به آرزوي صادقانه باطني ما جواب مي
  .گيرد مذهبي ما قرار نمي

  طلبيدن 
  .كند القدس اينطور ارائه مي عيسي قدم چهارم را براي دريافت روح

دانيد چيزهاي نيكو را به اوالد خود بايد داد چند   هستند ميپس اگر شما با آنكه شرير«
  )13:11 لوقا( ».القدس را خواهد داد به هركه از او سؤال كند مرتبه زيادتر پدر آسماني شما روح

القدس را از پدر  كند كه روح در اينجا عيسي به فرزندان خدا يك وظيفة را محول مي
شنويم كه حرفهائي از اين قبيل  ما بعضي اوقات از مسيحيان مي. آسماني خود طلب كنند

اين “ .الزم نيست از او بطلبم. القدس را دريافت خواهد كرد اگر خدا بخواهد من روح ”:گويند مي
  .مقدسي نيست نگرش، كتاب

القدس را از پدر آسماني  دهد كه فرزندان خدا بايد عطاي روح روشني عيسي تعليم مي به
  . ت كنندخود درياف
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  نوشيدن
نامد و در اين  عيسي اين قدم را نوشيدن مي. كردن است بعد از طلبيدن، قدم بعدي دريافت

  )37:7 يوحنا( ».هر كس تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد«: گويد باره مي
نگرش منفي يا مثبت، باعث دريافت . كند  داللت مي، دريافت فعالبر فرايند» نوشيدن«

القدس را بيابد، همچنين با  تواند روح كس جز با اراده فعال خودش نمي هيچ. شود القدس نمي روح
خداوند . كند القدس نيز صدق مي توان نوشيد و اين طبيعي است و در مورد روح دهان بسته نمي

  )10:81 مزمور( ».دهان خود را به نيكو باز كن و آن را پر خواهم ساخت«: گويد مي
اند، به  القدس را دريافت نكرده كه پري روح آناني. تواند پر سازد  خداوند دهان بسته را نمي

  .اند دليل اين است كه دهان خود را نگشوده
  اطاعت

پولس به .  استالقدس، اطاعت بعد از نوشيدن، ششمين و آخرين قدم براي دريافت روح
  .گويد اطاعت مضاعف هستند، چنين ميمسيحياني كه داراي 

و اعضاي خود را به گناه مسپاريد تا آالت ناراستي شوند بلكه خود را از مردگان زنده «
  )13:6 روميان( ».شده به خدا تسليم كنيد و اعضاي خود را تا آالت عدالت براي خدا باشند

باشد، يعني  كردن خودتان مي اول تسليم. دو مرحله متوالي پيش روي ما مسيحيان قرار دارد
 خود كردن اعضاي بدن ولي، اين همة كار نيست قدم بعدي تسليم. كردن اراده و شخصيت تسليم
  .باشد مي

در تسليم .  خود نياز بيشتري داريم كه به خداوند اعتماد كنيمكردن اعضاي بدن براي تسليم
كنيم ولي همچنان درك و فهم خود را   مي ارادة آشكار شدة خدا، اطاعتمان ـ از خودمان ـ ارده

  .آوريم به عمل مي
  . خواهد شرط آنكه بفهميم او چه مي ما مايليم به اراده خدا عمل كنيم، به

ديگر حتي در پي شناخت . گذاريم  خود پا فراتر ميبا اين حال، ما با تسليم اعضاي بدن
كشيم  ما از كنترل اعضاي بدن خود دست مي. خواهد نيستيم نطقي از اينكه خداوند از ما چه ميم
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 استفاده كند بدون آنكه هادهيم تا طبق اراده خودش و براي هدفش از آن و به خداوند اجازه مي
  . كند كند و يا اينكه چرا اين كار را مي بخواهيم بدانيم خدا چه كار مي

رساند و در   ميقيد و شرط و مطلق اطاعت م است كه ما را به كامليت بيتنها اين تسليم دو
  .دهد كنترل قرار مي القدس با پري خود جسم ما را تحت همين جا است كه روح

القدس آن  تواند آن را رام كند، زبان است كه روح كس نمي يكي از اعضاي خاص كه هيچ
 القدس نقطه اوج اطاعت كردن زبان به روح بنابراين، تسليم. دهد كنترل خود قرار مي را كامالً تحت

  .كنيم القدس را دريافت مي و بدين ترتيب است كه روح. باشد و تسليم كامل مي
  .القدس الزم است اشاره كرديم ما به شش قدم متوالي كه براي دريافت روح

  توبه
 تعميد

 تشنگي

 طلبيدن

 )به معني دريافت فعاالنه (نوشيدن

  ) ، بدون دخالت منطق انسانيتسليم اعضاي بدن (اطاعت
القدس را دريافت كرده همه اين  كه روح آيد اين است كه آيا كسي سؤالي كه پيش مي

  ها را پيروي نموده است؟ قدم
وند صالح ببيند، آزاد هرگاه خدا. فيض خداوند مطلق است. جواب اين سؤال خير است

فيض . هاي نيازمند برساند است كه با فيض خود فراتر از شرايط مندرج در كالم، خود را به روح
خداوند محدود به شرايط وضع شده او نيست ولي، از سوي ديگر، هرگاه اين شرايط كامل باشد 

  .است دريغ نخواهد كرد خداوند وفادارانه هرگز بركاتي را كه وعده داده
 با وجود اين ،شوند وسيله مردم ناديده گرفته مي هايي كه مطرح كرديم تعدادي به ز قدما

  .كنند القدس را دريافت مي روح
وقت از   نگرفته بودند و هيچالقدس بارها به مردمي كه تعميد خصوصاً اينكه عطاي روح

  .است خداوند آن را نطلبيده بودند داده شده
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 القدس را قبل از تعميد من عطاي روح. است وقوع پيوسته جربه خود من بهاين موضوع در ت
 و با قدرت مطلق فيض خداوند آزادانه. و بدون آنكه آن را از خداوند طلبيده باشم دريافت كردم

فهمم كه  اكنون من مي. باشد به كمك من آمد خود، بدون در نظر گرفتن شرايطي كه در كالمش مي
توجهي يا  البته اين واقعه دري را براي غرور، بي. خيلي بيشتر به فيض خداوند بدهكار هستم

  . نااطاعتي براي من نگشود
القدس را بدون كامل شدن بقيه چهار   روحرسد، كه خداوند هرگز عطاي نظر مي طور به اين
بله، چنين است خداوند هرگز در جايي كه اول توبه و سپس تشنگي روحاني . بخشد شرايط نمي

  .بخشد القدس را نمي  نمي باشد عطاي روحو اشتياق براي دريافت و اطاعت
بار ديگر تأكيدي بر رابطه  زم است كه يكالقدس، ال  روحدر پايان اين درس درباره تعميد

القدس  گويد عطاي روح طور كه پطرس مي همان.  داشته باشيمالقدس و اطاعت نزديك تعميد روح
القدس را بر  حتي اگر خداوند با فيض خود روح. كنند براي كساني است كه خدا را اطاعت مي

  .ماند توجهي و نااطاعتي باقي نمي ، بريزد، جايي براي بيكه به اين شرايط كامالً عمل نكردند كساني
القدس بر تمامي آناني كه كالم را شنيدند  زمان با موعظه پطرس در خانه كرنليوس روح هم

دهنده فيض خداوند بود و نبايد  هرحال، واضح است كه اين نشان به). 10اعمال (ريزش كرد 
  :خوانيم ما مي.  باشدطاعتتواند جانشيني براي ا تصور كنيم كه اين مي

  )48:10ن رسوال اعمال( ». دهندمسيح تعميد نام عيسي پس فرمود تا ايشان را به«
 آب يك فرمان از طرف اند، تعميد القدس را دريافت كرده كه عطاي روح حتي براي آناني

  .پوشي كرد توان از آن چشم باشد و نمي خدا مي
ها، در قلمرو عطاياي روحاني ما احتياج داريم كه هميشه از  با در نظر گرفتن همه اين

 و قدر عطاي فيض خداوند در ما بيشتر باشد باالجبار وفاداري و اطاعت هرچه. غرور بپرهيزيم
  .شود  بيشتر ميمواظبت ما از عطايا

  :شود ت هركس در برابر فيض داده شده توسط تعليم عيسي روشن ميمسئولي
و به هركس كه عطا زياده شود از وي مطالبه زيادتر گردد و نزد هر كه امانت بيشتر نهند «

  )48:12 لوقا( ».از او بازخواست زيادي خواهند كرد
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تر دريافت كنيم، لزوماً مسيح بيش قدر ما فيض و عطاياي خداوند را از طريق عيسي هرچه
 .شوند  پايدار در ما بيشتر ، و اطاعتفروتني، تقدسد يبا
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  فصل بيست و هفتم
  هاي عهدعتيق براي نجات عهدجديد نمونه

  
باشد،  مي» آموزه تعميدها«در سرتاسر اين بخش ما به يك بررسي درباره آموزه مسيحي كه 

  )2:6عبرانيان . (ازيمپرد مي
  : اشاره داردعهدجديد به چهار نوع تعميد

  دهنده  تعميد يحييتعميد
  مسيحيان در آبتعميد

  رنجتعميد

  القدس  روحتعميد
 يعني ،باشد داران مي  مربوط به تجربه همه ايمانمو چهار، نوع دوم از اين چهار نوع تعميد

روي اين دو تعميد متمركز  به اين دليل ما توجه اصلي خود را به. القدس تعميد آب و تعميد روح
  .كنيم مي

 با يكديگر و با نقشه خدا و تداركات اكنون زمان آن رسيده كه بدانيم رابطه اين دو تعميد
تعميد آب و تعميد : توانيم سؤالمان را اينطور مطرح كنيم مي. يحيان چگونه استاو براي مس

  داران عهدجديد دارد؟ القدس چه سهمي در نقشه كامل خداوند براي ايمان روح
ما . اند پيروي كنيم  كه نويسندگان عهدجديد اغلب از اين سؤال داشتهيدركما بايد از آن 

صر توسط خدا را نمونه اي از نجات عظيمي بدانيم كه بايد نجات قوم اسرائيل از اسارت م
  . مسيح براي تمام نژاد بشري از گناه و شيطان ارائه كرده است عيسي

ما توجه خود را به سه ويژگي خاص نجات قوم  اسرائيل از مصر معطوف خواهيم كرد و 
  .ح خواهيم دادبا استفاده از اين سه ويژگي اصلي، نجات توسط عيسي براي تمامي بشر را توضي
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  نجات توسط خون
 

دهنده منتخب خود را در ميان مصر و در ميان قوم  موسي، نجات،  خداوندنكهي انخست
وسيله ايمان به خون قرباني  ها را به او آن. اسرائيل كه در بدبختي و اسيري بسر مي بردند فرستاد

  .جات دادخواند از داوري و غضب ن مي» بره فصح«كه او آن را 
عنوان پيام آور براي هموار ساختن راه خداوند قبل از   تعميددهنده بهدر عهدجديد يحيي

  :عيسي فرستاده شد و عيسي را چنين معرفي كرد
  )29:1 يوحنا( ».دارد اينك بره خدا كه گناه جهان را بر مي«

اي و خون پاشيده شدة   كفارهتخب كه با مرگدهنده من عنوان نجات بنابراين او عيسي را به
  . بود به انجام خواهد رسانيد، معرفي كردخود هر آنچه را كه منعكس كننده بره فصح

  :گويد  مسيح پولس چنين مي و قيامبا نگاه به مرگ
  )7:5ن قرنتيا اول( ».ت ما مسيح در راه ما ذبح شده اسفصح«
  

 نجات ،قرباني مسيح.  نجات موقتي از اسارت جسماني قوم اسرائيل را مهيا كرد،بره فصح
اي  كند كه ايمان خود را بر خون ريخته شده او به عنوان كفاره فراهم مي ابدي را براي تمام آناني

  . ندك براي گناهان خود پايه گذاري مي
همان . هرحال اين هدف خداوند نبود كه قوم اسرائيل ديگر بيش از اين در مصر بماند به

عنوان يك  عنوان قوم اسير بلكه به  خود را نه به را انجام دادند قوم خروجشب كه قرباني فصح
 خود را قبل از آنكه خمير نان. ها در همه كارهاي خود عجله كردند آن. ارتش منظم آغاز كردند

هاي گوشت و بندهاي احاطه شده در دستان  پيمايي خود را با شتاب و با گرده راه. مايه شود بردند
  .شروع كردند

كه در عمق احتياج و بندهاي اين دنيا است  درست به همين ترتيب، خدا گنهكار را هنگامي
كند، فوراً او را به يك زندگي  ها نميخداوند گنهكار را آنجا ر. دهد مالقت كرده و نجات مي

  .خواند جديد، مقدس، و جدا شده از دنيا مي
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   مضاعفتعميد
 

  :كند اسرائيل از مصر را اينطور توصيف مي  بنيبعد از خروج پولس دو مرحلة
بر بودند و همه خبر باشيد از اينكه پدران ما همه زير ا خواهم شما بي زيرا اي برادران نمي«

 يافتند در ابر و در دريا، و همه همان خوراك روحاني از دريا عبور نمودند و همه به موسي تعميد
آشاميدند از صخره روحاني كه از  را خوردند و همه همان شرب روحاني را نوشيدند زيرا كه مي

  )4-1:10ن قرنتيا اول( ».آمد و آن صخره مسيح بود عقب ايشان مي
چند آيه جلوتر، پولس اين تجارب قوم اسرائيل در عهدعتيق را با تجارب مسيحيان در 

  .كند عهدجديد مرتبط مي
  )6:10ن قرنتيا اول( ».ها براي ما شد و اين امور نمونه«
 گرديد كه اواخر عالم به طور مثَل بديشان واقع شد و براي تنبيه ما مكتوب و اين همه به«

  )11:10ن قرنتيا اول( ».ما رسيده است
گويد كه تجارب قوم اسرائيل در عهد عتيق صرفاً وقايع جالب  به عبارتي ديگر، پولس مي

تاريخي نيستند كه درگذشته اتفاق افتاده باشند، بلكه حامل يك پيام فوري و مهم براي ما مسيحيان 
  . باشند اضر نيز ميدر عصر ح

اند و خداوند مايل است كه  ا به عنوان الگوهاي رفتاري ثبت شدهد خاين وقايع با هدايت
  .ها با دقت پيروي كنند داران مسيحي از آن ايمان

ها و يا درسهائي كه در چهار  با توجه به اين موضوع، بياييد يك بررسي دقيق درباره مثال
  .ها اشاره شده انجام دهيم  به آنآيه اول اين باب

. است پنچ بار در اين آيات تكرار شده» همه«بينيم كلمه ساده ولي بسيار مهم  اول اينكه مي
 يافتند، در ابر و  به موسي تعميد همه از دريا عبور نمودند، وهمه زير ابر بودند، و  همهپدران ما«

 ». همان شرب روحاني را نوشيدندهمه ا خورند و همان خوراك روحاني رهمه در دريا و
  )4-1:10ن قرنتيا اول(
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داران  ها بايد توسط ايمان ها و نمونه به وضوح، پولس تأكيد بر اين دارد كه همه اين مثال
  . باشديز مين قوم خودش  دراين چيزها براي همه. شود خداوند استثنا قائل نمي. پيروي شود

كند؟ در اينجا متوجه چهار تجربة متوالي  خصوص، اشاره مي هاي به به كالم نمونهپولس 
  :شويم مي

  .همه زير ابر بودند
 .همه از دريا عبور كردند

 .همه همان خوراك روحاني را خوردند

 .همه همان آب روحاني را نوشيدند

از دريا . 2بر بيايند به زير ا. 1. داران بايد پيروي كنند امروزه نيز اين تجربيات را ايمان
  .آب روحاني را بنوشند. 4خوراك روحاني را بخورند . 3بگذرند 

داران در اين مقطع دارد؟ اين  اكنون ببينيم اين تجربيات چه ربطي به تجربيات ايمان
  اي براي مسيحيان امروز دارند؟ تجربيات چه آموزه

بوط به از زير ابر و دريا عبور اولين گروه مر. شوند اين چهار تجربه به دو گروه تفكيك مي
دومين گروه، . افتند بار اتفاق مي اي هستند كه يك كردن است، كه هر كدام تجربيات جداگانه

مدت زماني  دار بودند و بطور پيوسته براي خوردن و آشاميدن روحاني است، كه تجاربي ادامه
از : پيوندند وقوع مي بار به ط يكبياييد از تجربيات اول شروع كنيم كه فق. اند طوالني تكرار شده

  .زير ابر و از ميان دريا عبور كردن
. گيرد كليد درك اين تجارب در عبارتي است كه پولس در ارتباط با اين تجارب بكار مي

اين دو تجربه به دو شكل تعميد اشاره » . يافتيد در ابر و در درياهمه به موسي تعميد«: گويد او مي
  . كه هر دو آنها را خدا در اين مقطع زماني براي همة مسيحيان در نظر گرفته استكند مي

كدامند؟ با توجه به بررسيهائي   آن دو است كه اين تجارب نماينده آن هستند،دو نوع تعميد
بر، تعميد در ا. كه پيش از اين داشتيم، اكنون جواب دادن به اين سؤال براي ما ساده خواهد بود

  . تعميد در دريا، نمايندة تعميد در آب است. القدس است نمايندة تعميد روح
اسرائيل را به دقت بررسي كنيم، آنگاه خواهيم ديد كه  اگر ما جزئيات اين دو تجارب بني

  .تا چه حد با تجارب مسيحيان امروز تناسب دارند
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بعد . است  آورده شده سفر خروجاسرائيل از زير ابر و از ميان دريا در جريان دقيق عبور بني
. اسرائيل در همان شب خروج خود را از مصر آغاز كردند  در مصر، بنيكردن بره فصح از ذبح

  . آنها از ميان آن درست مثل زمين خشك عبور كردند وقتي كه به درياي سرخ رسيدند،
  

   در ابرتعميد
  

و از سكوت كوچ ”. است  ذكر شده21-20 : 13 ل از زير ابر در سفر خروجاسرائي عبور بني
رفت تا راه  و خداوند در روز پيش روي قوم در ستون ابر مي. كرده در ايتام بكنار صحرا اردو زدند

را به ايشان داللت كند و شبانگاه در ستون آتش تا ايشان را روشنائي بخشد در روز و شب راه 
  “.روند

اين موضوع ما را به اين ) 10ن قرنتيا اول. (همه پدران ما زير ابر بودند: گويد پولس مي
نظير،  اسرائيل از مصر، اين ابر بي  بنيسازد، كه در يك نقطة مشخص در خروج نكته رهنمون مي

  . الطبيه بر روي آنان نازل شد و بر آنان ساكن گرديد مافوق
در روز ابري بود كه با سايه خود آنها . اين ابر براي قوم اسرائيل به دو شكل محسوس بود

در شب ستون آتشي بود كه گرما و روشنايي را در . كرد را از گرماي خورشيد محافظت مي
و به اين ترتيب بني اسرائيل هم در روز و هم در شب از . كرد تاريكي و سرماي شب تأمين مي

  .شدند مند مي لهي بهرههدايتهاي ا
اول، خود خداوند . شوند انگيز درباره اين ابر آشكار مي عالوه بر اين، دو حقيقت حيرت
دوم اينكه، اين ابر قوم اسرائيل را از مصريان جدا و . يهوه شخصاً در ميان ابر حضور داشت

  .كرد حمايت مي
ت حركت كرده از عقب ايشان خراميد و رف  خداوند كه پيش اردوي اسرائيل ميو فرشته«

و ميان اردوي مصريان و اردوي . ستون ابر از پيش ايشان نقل كرده، در عقب ايشان بايستاد
داد كه تمامي شب  ها را در شب روشنايي مي بود و اين ها ابر و تاريكي مي اسرائيل آمده از براي آن
  )20-19:14 خروج( ».نزديك يكديگر نيامدند
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در پاس سحر واقع شد كه خداوند بر اردوي مصريان از ستون آتش و ابر نظر انداخت و «
  )24:14 خروج( ».اردوي مصريان را آشفته كرد

كرد و  و حركت مي  اعظم خداوند درميان ابر بودشويم كه فرشته از اين توصيف متوجه مي
 او حضور خود را بين لشكريان مصر و قوم اسرائيل ،يشان ايستاداز جلوي قوم اسرائيل در عقب ا

  .قرار داد و قوم خود را از دشمنانشان حمايت كرد
ولي » ابر و تاريكي بود«ابر براي مصريان . ابر براي مصريان اثر و معناي متفاوتي داشت

  )20:19 خروج( .»روشنايي در شب بود«اسرائيل  براي بني
اسرائيل، يعني مردم  ي مصريان، يعني مردم اين دنيا تاريكي بود، ولي براي قوم بنيابر برا

انگيزتر  شد، اين ابر براي مصريان خيلي هراس دم مي از آن گذشته وقتي سپيده. خدا،  روشنايي بود
  :طور كه خوانديم همان. گشت مي

 و ابر نظر و در پاس سحري واقع شد كه خداوند بر اردوي مصريان از ستون آتش«
  )24:14 خروج( ».انداخت و اردوي مصريان را آشفته كرد

بياييد . القدس است  روحطور كه گفتيم اين ابر يك نمونه و تصويري از تعميد همان
القدس  بندي كنيم و ببينيم چگونه هر كدام با تعميد روح ترتيب اين حقايق را درباره ابر جمع به

  كنند؟  قت ميمطاب
  .وي قوم خدا فرود آمد راين ابر مستقيماً از آسمان بر

 .تي داشت، بلكه او محسوس نيز بودينه تنها اين ابر تأثير غيرقابل رو

ه و در تاريكي و سرماي شب، روشنائي و گرما ياين ابر در گرماي روز براي قوم، سا
 .كرد فراهم مي

 .اهنمايي آن برخوردار بودند و ر قوم اسرائيل در سفرهايشان از هدايت

ها را از  حضور خداوند يهوه در ميان ابر بود و خود خداوند در ميان ابر وارد قوم شد و آن
 .دست دشمنان نجات داد

 .چيز ترسناك و تاريك بود بخشيد ولي براي دشمنان يك اين ابر به قوم روشنايي مي

  . جدا و حمايت كرداين ابر به ميان قوم و دشمنان ايشان آمد و آنان را 
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القدس براي   روحاي با تعميد بگذاريد اكنون ببينيم كه هر كدام از اين حقايق چه رابطه
  .داران امروز دارد ايمان

آيد  داران كه مستقيماً از آسمان فرود مي القدس حضور خداوند است براي ايمان  روحتعميد
  .دهد ند و پوشش ميك ور مي ها را غوطه و آن

 .بينيم شنويم و هم مي القدس محسوس است و اثرات آن را هم مي  روحتعميد

اي است  دهنده است، او سايه داران يك تسلي القدس به اين شكل براي ايمان حضور روح
 .  و روشنايي و گرما در ميان تاريكي و سرما،در گرماي داغ

 .كند داران را در سفر زميني حمايت مي  و راهنمايي الهي خود ايمانالقدس با هدايت روح

شما را «: گويد عيسي خودش مي. كنيم در اين تجربه ما حضور واقعي خداوند را لمس مي
  )18:14 يوحنا( ».آيم گذارم نزد شما مي يتيم نمي

آورد ولي براي مردم دنيا اين  ان روشنائي ميالقدس براي قوم خدا از آسم  روحتعميد
طور كه پولس  همان. الطبيه يك چيز تاريك، غيرقابل درك و حتي ترسناك است تجربه مافوق

  :گويد مي
ها را  و آن. پذيرد زيرا كه نزد او جهالت است اما انسان نفساني امور روح خدا را نمي«

  )14:2ن قرنتيا اول( ».شود ها از روح مي تواند فهميد زيرا حكم آن نمي
عنوان يك تجربه روحاني، يك جدايي قطعي بين قوم خدا و مردم  القدس به  روحتعميد
ها  سازد و آن آلود اين دنيا جدا مي كه اين تجربه قوم را از تأثيرات فاسد و گناه. گذارد دنيا به جا مي
  .كند را حمايت مي

  
   در درياتعميد

 
  . در دريا برگرديمحال، بگذاريد به تعميد
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پس موسي دست خود را بر دريا دراز كرد و خداوند دريا را به باد شرقي شديد تمامي آن «
اسرائيل در ميان دريا بر خشكي  و بني. شب برگردانيده، دريا را خشك ساخت و آب منشق گرديد

  )22-21:14 خروج( ».اي ايشان به راست و چپ ديوار بودها بر رفتند و آب مي
پس موسي «. خوانيم كه چگونه ارتش مصر تالش كرد از دريا بگذرد بعد از اين ما مي

دست خود را بر دريا دراز كرد و به دقت طلوع صبح دريا به جريان خود برگشت و مصريان به 
  )27:14 خروج( ». ميان دريا به زير انداختمقابلش گريختند و خداوند مصريان را در

به «. شويم  يك وجه مشترك در عهدجديد روبرو ميا كنار هم ببا گذاشتن حوادث خروج
         ».ايمان، از بحر قلزم به خشكي عبور نمودند و اهل مصر قصد آن كرده غرق شدند

  )29:11عبرانيان (
ارات ما اكنون درباره عبور قوم از دريا حقايق روشني داريم كه تحت روشنگري اين عب

  . مسيحيان در عهدجديد وجود دارددهد چه پيوندي بين عبور از دريا و تعميد نشان مي
  .پذير بود الطبيه خداوند امكان واسطه قدرت مافوق عبور قوم اسرائيل از درياي سرخ فقط به

ها گشوده  به واسطة ايمان موسي، آب. وم اسرائيل از دريا عبور كردندتنها با ايمان بود كه ق
 .ستند از آن بگذرندنشدند و سپس بسته شدند و قوم خدا نيز با ايمان توا

 نه تنها نجات پيدا نكردند بلكه نابود  پسمصريان، همان كار را كردند ولي بدون ايمان،
 .شدند

 . گذشتند و بيرون آمدند از آب ،ها رفتند قوم اسرائيل به زير آب

 .شان جدا شدند ها اسرائيليان از مصريان و فرمانروائي با گذشتن از آب

ها بيرون آمدند، تا از يك رهبر جديد، پيروي كنند و براساس يك  قوم اسرائيل از آب
 . يك سرنوشت جديد رهسپار باشند بهقانون جديد زندگي كنند و

 مسيحيان در آب مطابقت قايق كامل چگونه با تعميدم كه هر كدام از اين حيبگذاريد ببين
 .دارد

مسيح امكان  الطبيه عيسي  و رستاخيز مافوق ايمان به مرگا مسيحيان در آب تنها بتعميد
  .دارد
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هر كس ايمان  «.شود  مسيحي تنها بواسطه ايمان شخصي خود فرد ايماندار مؤثر ميتعميد
 ».آورد تعميد يابد نجات يابد

. كنند مانند مصريان در دريا هستند  را بدون ايمان شخصي رعايت ميكه اين تعميد كساني
 .شود ها نجات به همراه ندارد بلكه باعث نابودي آنان مي عمل آنان براي آن

 شده، چنين بوده كه شخصي زير آب رفته،  آب صحبتهر جا در عهدجديد كه از تعميد
 .از آب گذشته و بيرون آمده است

 . آن استداران از دنيا و اقتدار  آب جداسازي ايمانقصد خداوند از تعميد

دار توسط خداوند به يك نوع زندگي جديد، رهبري جديد، قانون  ، ايمانبعد از تعميد
 .شود  مييد و سرنوشتي جديد هدايتجد

 يافتيم با او دفن شديم تا آنكه به همين قسمي كه مسيح به پس چونكه در موت او تعميد«
  )4:6 روميان( ».جالل پدر از مردگان برخاست ما نيز در تازگي حيات رفتار نماييم

  
  نمونه نجات

 
همه :  از مصر، در دو تجربه سهيم شدندخدا در عهد عتيق، به هنگام خروجديديم كه قوم 

اكنون بياييد بطور .  ابر و دريا را دريافت كردندها از زير ابر و از ميان دريا گذشتند و تعميد آن
  .ررسي كنيممختصر جايگاه اين دو تجربه را در نقشة نجات كامل خداوند براي قوم خودش، ب

بار  خداوند يك. ، خداوند قوم خود را از مصر نجات دادواسطه ايمان به خون بره فصح به
بلكه، به آنان دستور داد تا همان شب با . آنان را نجات داد و ديگر اجازه نداد كه آنجا بمانند

  . آنجا را ترك كنندشد شتاب و نه به عنوان برده بلكه بصورت ارتشي كه براي جنگ آماده مي
مرحله بعدي . د برگردانندودنبال آنان رفتند به اين قصد كه آنان را به اسارت خ مصريان به

  .واسطه اين دوتجربه خداوند دو هدف براي قوم داشت به. نجات خداوند عبور از ابر و دريا بود
  .او آنان را از اسارت مصريان نجات داد
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. كرد ديده بود  ميطرف آن هدايت يدي كه قوم را بهاو تدارك الزم را براي زندگي جد
 .، خداوند قوم خود را از مصر نجات دادواسطه ايمان به خون بره فصح به

هايي از نقشه نجات و رهايي خداوند براي اجراي آن در زمان حال بوده  ها نمونه همه اين
ات، خداوند امروز هم گناهكار را از زندگي كهنه، عادات فوراً، پس از اين تجربه اوليه نج. است

 از زندگي كهنه به اندازة دعوت خدا از ما براي خروج. خواند كهنه و روابط كهنه به بيرون فرا مي
  :گويد به همين دليل پولس به مسيحيان مي. اسرائيل واضح است دعوت خدا از بني

يشان بيرون آييد و جدا شويد و چيز ناپاك را لمس مكنيد از ميان ا: گويد پس خداوند مي«
تا من شما را مقبول بدارم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهيد بود، 

  )18-17:6ن قرنتيا دوم( ».گويد  ميخداوند قادر مطلق
داراني است كه از  ان، مانند فرعون به دنبال ايمانامروز هنوز هم شيطان، رئيس اين جه

  .اند و قصد دارد آنان را دوباره به اسارت خودش برگرداند استيالي او خارج شده
 مضاعف  مشابه تعميد،داران خود تدارك مضاعف  همين دليل خداوند براي ايمان به

است كه بعد از نجات، همه  ين تدارك را ديدهخداوند ا. اسرائيل در ابر و دريا را ديده است بني
  .القدس را دريافت كنند داران بايد هم تعميد آب و هم تعميد روح ايمان

داران از اسارت و تسلط اين دنيا   مضاعف خداوند اين قصد را دارد كه ايمانبا اين تعميد
  .ه شودها بست سر آن نجات يافته و درهاي زندگي كهنه تا ابد پشت

 ها را به آن هدايت خداوند همچنين تدارك الزم را براي ورود به زندگي جديدي كه او آن
 .بيند كند مي مي

  
  خوارك و شرب روحاني

 
بگذاريد بررسي مختصري درباره دو تجربه ديگري كه خداوند براي قومش در عهدعتيق 

اين . ني و نوشيدن همان شرب روحانيخوردن همان خوراك روحا. مهيا كرده داشته باشيم
شوند، جزو تداركات   مضاعف ابر و دريا كه هرگز تكرار نميخوراك و شرب برخالف دو تعميد
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پايدار و دائمي خدا هستند، كه قوم او هر روز تا زماني كه سفر ايشان تمام شود، از آنها برخوردار 
  .خواهد شد

 منَّ
قوم . ريخت م خدا منّ بود كه هر صبح از آسمان براي آنان ميخوارك روحاني براي قو

  .الطبيه خوردند  سال در بيابان در طي سفر خود از اين خوارك مافوق40اسرائيل 
به . عنوان خوراك روحاني صحبت كرده است راجع به اين مورد پولس در عهدجديد به

وراكي كه از راه طبيعي براي تغذيه دهد كه اين منّ ارتباطي با خ عبارتي ديگر، پولس توضيح مي
 روحاني است و روح ما را تغذيه  والطبيه  مافوقيخوريم ندارد بلكه اين خوراك  خود ميبدن
 روحاني براي مسيحيان چيست؟ عيسي در جواب  والطبيه پس اين خوراك مافوق. كند مي
اي كه از دهان خدا   به هر كلمهكند بلكه مكتوب است انسان نه محض نان زيست مي«: گويد مي

 كالم  همانخوراك روحاني كه اينجا به آن اشاره شده و خدا تدارك ديده) 4:4 متي(».صادر گردد
  . خدا است

كنيم، زندگي الهي يك شخص را كه  وقتي، خودمان را با كلمات خدا تغذيه مي
  :گويد ميعيسي . كنيم مسيح است در درون خودمان دريافت مي عيسي

  )51:6 يوحنا( ».من هستم آن نان زنده كه از آسمان نازل شد«
دار به پايين  وسيله كالم نوشته شده، نان زنده از آسمان براي تغذيه روح ايمان بنابراين، به

  .آيد مي
كته مهم در آنجا سه ن. است  آمده16 باب وسيله قوم در خروج آوري منّ به فرمان جمع

  .وجود دارد
  .شد آوري مي منَّ مرتب جمع

 .كرد آوري مي هركس به تنهائي منَّ را جمع

  .شد آوري مي هر روز صبح زود منَّ جمع
 ،طور مرتب، شخصاً، و صبح زود از اين خوراك كه كالم خدا است دار مسيحي به هر ايمان

 .الزم است كه تغذيه كند
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اي از درون صخره رودخانه  

اين شرب روحاني براي قوم . رسيم ره، در اينجا به شرب روحاني قوم خدا ميباالخ
آن صخره مسيح «: گويد پولس مي. آمد اي بود كه از صخره بيرون مي اسرائيل در عهدعتيق رودخانه

  )4:10ن قرنتيا اول(» .بود
ق وجودشان سرچشمه باشد كه از اعما القدس مي براي مسيحيان اين شرب روحاني روح

  :گويد عيسي مي. گيرد مي
گويد  كسي كه به من ايمان آورد چنانكه كتاب مي. هر كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد«

  )38-37:7 يوحنا( ».از بطن او نهرهاي آب زنده جاري خواهد شد
 اين نهر از پهلوي اسرائيل اين نهر از صخره جاري شد، ولي براي مسيحيان امروز براي بني

 مسيح بر روي صليب بود كه براي همة شود، چون مرگ شان جاري مي زخم خورده منجي
  .القدس را فراهم نمود ايمانداران، پري روح

دهد و نيازي به تكرار آن  بار براي هميشه رخ مي اي است كه يك القدس تجربه  روحتعميد
دار  اي است كه هر ايمان كند تجربه ب از رودخانه كه از درون فوران مي ولي نوشيدن آ،نيست

  .مرتب مانند قوم اسرائيل در بيابان بايد از آن بنوشد
  )18:5 افسسيان( ».پر شويد) مرتباً(از روح «: گويد خاطر همين پولس مي به

ر دو آية بعد توصيف القدس ما را به تجليات بيروني كه پولس د نوشيدن مرتب روح
  : سازد كند رهنمون مي مي

هاي خود  و با يكديگر به مزامير و تسبيحات و سرودهاي روحاني گفتگو كنيد و در دل«
نام خداوند ما  جهت هرچيز خدا و پدر را به و پيوسته به. به خداوند بسرائيد و ترنم نماييد

  )20-19:5 افسسيان( ».مسيح شكر كنيد عيسي
خوردن از كالم خدا و نوشيدن از روح خدا براي يك زندگي پيروزمندانه و پر ثمر اهميت 

خوراكي كه از آسمان فرو مي ريخت و  قوم اسرائيل در بيابان بدون سهم روزانه منَّ. بسياري دارد
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ز مانند قوم داران امروزي ني ايمان. رفتند كرد در بيابان از بين مي اي كه از صخره فوران مي آب زنده
  . از روح خدا نياز دارداسرائيل به منَّ خوراك كه كالم خداست و مملو شدن هر روزه

اي از تجربيات قوم  داران پنج تجربه مهيا كرده كه هر كدام نمونه امروز خدا براي ايمان
  .باشد اسرائيل در عهدعتيق مي

  .واسطه ايمان به خون مسيح نجات به
 .القدس  روحتعميد

 . در آبتعميد

 .خوراك روزانه كالم خدا

  .كند فوران ميما القدس كه از درون  نوشيدن روزانه روح
القدس تنها   در آب، و تعميد روحاز اين پنج تجربه، سه تجربه اول يعني، نجات، تعميد

  . تكرار نمي شوندافتند و بار اتفاق مي يك
القدس تجربياتي است كه  دو تجربه آخر، تغذيه از كه كالم خدا و نوشيدن از روح

  . را تجربه كنندها آنداران در طول سفر زميني خود بايد هر روزه ايمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 اهداف پنطيكاست
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   اهداف پنطيكاست- بخش چهارم
 

  )7:12رنتيان ق1. (شود ولي هركس را ظهور روح به جهت منفعت عطا مي
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  مفصل بيست و هشت
  معرفي و هشدار

  
 بود، بررسي القدس را كه ايمان و اطاعت هاي اوليه براي دريافت روح  ما قدم26در بخش 

القدس داده   روحبه چه دليل تعميد. كند ها ما را با يك سؤال مهم مواجه مي اين بررسي. كرديم
داران قصد دارد چه اهدافي  القدس به ايمان  عبارت ديگرخداوند با بخشش روحشده است؟ و يا به
  دار عملي سازد؟  را در زندگي ايمان

مقدسي بدهيم، الزم است كه سوءتفاهمات  قبل از آنكه به اين سوآل يك جواب كتاب
 دداراني كه به تازگي تعمي مشترك در رابطه با اين تجربه را روشن كنيم، كه گاهي ايمان

شوند  هايي مي بركات و نعمت) از( كند و مانع از دريافت ياند دچار مشكل م القدس را يافته روح
  .كه خداوند از اين طريق قصد دارد در زندگي آنان عملي سازد

  
  القدس ديكتاتور نيست روح

 
دار نقش  ايمانالقدس در زندگي  اي را كه ما به آن تأكيد داريم آن است كه روح اولين نكته

  .كند يك ديكتاتور را بازي نمي
القدس با كلماتي  داد دربارة روح  ميالقدس را به شاگردان كه عيسي وعده روح هنگامي

  .دهنده، راهنما يا معلم سخن گفت دهنده، تسلي مانند، ياري
خصيت و اراده او هرگز ش. دارد ها نگاه مي القدس هميشه خود را در اين محدوديت روح

دار را ناگزير به انجام عملي برخالف اراده و انتخاب آن  كند او هرگز ايمان دار را غصب نمي ايمان
او آنقدر ) 29:10عبرانيان . (خوانده شده است» روح فيض«القدس همچنين  روح. كند شخص نمي

و روش خود را به كند و يا راه  مهربان و رئوف است كه هرگز خودش را به ايماندار تحميل نمي
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عنوان يك مهمان خوشامد نگفته است تحميل  دار كه او را به اي از شخصيت ايمان محدوده
  .كند نمي

اما خداوند روح است و «. گيرد تأكيد دارد القدس نشأت مي پولس به آزادي كه از روح
  )3:17ن قرنتيا دوم (».جايي كه روح خداوند است آنجا آزدي است

 موسي  يافتند را با بندهايي كه شريعتالقدس تعميد داراني كه به روح پولس آزادي ايمان
  .كند او به مسيحيان يادآوري مي. كند دارد، مقايسه مي

  )8:15 روميان( ».ايد تا باز ترسان شويد از آنرو كه روح بندگي را نيافته«
 دار به وسعت اطاعت القدس در زندگي ايمان  روحاين وسعت كنترل و هدايتپس بنابر

  .القدس توسط ايماندار بستگي دارد داوطلبانه و پذيرش هدايت روح
  :گويد دهنده مي  تعميد يحيي

  )34:3 يوحنا(» .كند چونكه خدا روح را به ميزان عطا نمي«
قدر مايل باشيم  ما هرچه. زان به بخشش خداوند بستگي ندارد بلكه به دريافت مااين مي  
 اطاعت) القدس روح(ولي براي دريافت بايد داوطلبانه از او . القدس دريافت خواهيم كرد از روح

جام كاري برخالف ارادة ما را به ان) القدس روح(او . باشيم) القدس روح( او كنيم و خواهان هدايت
  . كند ما مجبور نمي
ها تصور  آن. كنند القدس مي  روحداران همين اشتباه را در مورد تعميد اي از ايمان عده

ها خواهد كرد بدون در نظر  ها را مجبور به صحبت به زبان القدس با زور آن كنند كه روح مي
به . هرحال اين دريافت هرگز اتفاق نخواهد افتاد به. قدسال ها براي دريافت روح گرفتن اراده آن

  : توجه كنيد است،  ثبت شده4:2 در روز پنطيكاست، آنگونه كه در اعمال تجربه اولين شاگردان
هاي مختلف به نوعي كه روح بديشان قدرت تلفظ  القدس پر گشته به زبان و همه از روح«
  )4:2اعمال  (».بخشيد

القدس به آنان تلفظ   نخست خودشان شروع به صحبت كردند و سپس روحدانشاگر
القدس به آنان تلفظ  كردند روح اگر شاگردان خودشان داوطلبانه شروع به صحبت نمي. بخشيد
در مورد . بخشيد داران به ايشان تلفظ نمي ايمان) به(القدس هرگز بدون خواست  روح. بخشيد نمي

  . القدس همكاري كنند و سهم خود را ادا كنند داران بايد با روح ها ايمان  زبانصحبت به
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  .بندي كرده است دار را با دو روش جمع القدس و ايمان شخصي رابطه بين روح
  .القدس قادر به عمل نيست دار بودن روح ايمان
 .عمل نيست دار قادر به القدس بدون ايمان روح

در اين قسمت دوباره بعضي از . يابد القدس نيز ادامه مي وحاين همكاري بعد از دريافت ر
القدس  كنند كه بعد از پري اوليه روح ها تصور مي آن. شوند داران اشتباه بزرگي را مرتكب مي ايمان

ها را تحت كنترل و  هاي زندگي آن وار تمام قسمت القدس اتوماتيك ها، روح يعني صحبت به زبان
اين از . ها همكاري كرده و سهم خود را ادا كرده باشند دهد بدون آنكه آن د قرار مي خوهدايت

  .دور است حقيقت به
راستي  القدس به روح) 17:3ن قرنتيا دوم. (خداوند روح است: ما اشاره به گفته پولس كرديم

القدس هم مانند خداي پدر و  روح. باشند قدر كه خداي پدر و خداي پسر مي خداوند است همان
  .دار است تا به شناخت اينكه او خداوند است برسد خداي پسر منتظر ايمان

هاي  القدس قرار بگيرد بايد تمام قسمت تأثير روح  تحتدار هر روزه براي اينكه يك ايمان
است كه  شخصي چنين گفته. القدس درآورد زندگي خود و شخصيت خود را تحت فرمان روح

القدس پر باشيم و براي اين منظور الزم است با آن  الزمة چنين امري آن است كه هميشه از روح
القدس داشتيم، در خود نگه  حداقل ايمان، تقديس و دعائي را كه د ركسب اولين تجربه پري روح

  . داريم
 اصلي ورود به قلمرو القدس آخرين هدف نيست، بلكه دروازة  روحبراي مسيحيان تعميد

  .باشد زندگي مسيحي مي
دار به نوبه خود وظيفه دارد كه با  وسيلة اين دروازه وارد شديم هر ايمان پس از آنكه به

  .انگيز خودش در اين قلمرو باشد هاي شگفت ايمان و اراده در جستجوي قابليتها و توانائي
اده كند تجربة كمي از آن بركاتي را خواهد اين حقايق را بذپيرد و استف داري كه نمي ايمان

احتماالً چنين . القدس به او بدهد خواهد داشت  روحكه خداوند قصد دارد از طريق تعميد
  .داري باعث نااميدي خود و مانعي براي ديگر مسيحيان خواهد بود ايمان
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  استفاده از تمام تدارك خدا
  

با . شويم كه بايد روشن شود  مي  ديگر سوق دادهطرف يك سوء تعبير به اين ترتيب ما به
داران در تمامي  شود كه خداوند براي يكايك ايمان يك مطالعه دقيق در عهدجديد روشن مي

براي ثابت شدن اين موضوع ما به دو آيه . شان تدارك الزم را ديده است هاي زندگي عرصه
  .كنيم قدرتمند در عهدجديد اشاره مي

 كه هر نعمتي را براي شما بيفزايد تا هميشه در هر امري كفايت كامل ولي خدا قادر است«
  )8:9ن قرنتيا دوم( ».داشته، براي هر عمل نيكو افزوده شويد

داري الزم است، به ما عنايت  چنانكه قوت الهيه او همه چيزهايي را كه براي حيات و دين«
  )3:1س پطر دوم( ». جالل و فضيلت خود دعوت نمودهفرموده است به معرفت او كه ما را به

مسيح با هم  وسيلة معرفت عيسي دهد كه فيض و قدرت خداوند به اين آيات نشان مي
حال  تابه. وسيلة عيسي مسيح انجام شده است دار به تلفيق شده و تداركي كامل براي نيازهاي ايمان

  . مسيح براي آن تداركي نديده باشد وسيلة عيسي اوند بهوجود نيامده كه خد هيچ نيازي به
دار تدارك ديده انجام  هايي كه خداوند براي ايمان اگر ما يك بررسي در مورد تمام قسمت

باشد و تداركي كه خداوند براي يك قسمت ديده است  فهميم كه اين تداركات متنوع مي بدهيم مي
داران مرتكب يك  در اينجاست كه بيشتر ايمان. شدها با تواند جانشيني براي ديگر قسمت نمي

ها جانشين كنند ولي  كنند يك تدارك را در تمام قسمت ها سعي مي شوند، آن اشتباه جدي مي
عنوان يك  به. خداوند قصد ندارد چنين كاري انجام بدهد و بنابراين كارايي نيز نخواهد داشت

هاي روحاني كه پولس برشمرده بررسي  سلحهدار، ا مثال واقعي از تدارك خدا براي هر ايمان
  .خواهيم كرد

: گويد و دوباره مي) 11:6 افسسيان(» .هاي تام خدا را بپوشيد اسلحه«: گويد پولس مي
  ).13:6افسسيان . (هاي كامل خدا را برداريد بنابراين اسلحه

هاي روحاني  تمام اسلحهدر هر دو عبارت، پولس تأكيد بر اين دارد كه يك مسيحي بايد 
در چهار آيه بعدي پولس . ها را، تا تحت پوشش كامل باشد را كامالً بپوشد، نه فقط بخشي از آن
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كمربند راستي، جوشن عدالت، نعلين انجيل، .  روحاني را برشمرده استشش قسمت از اسلحه
  .خود نجات و شمشير روح سپر ايمان، كاله

 از فرق سر تا كف پا تحت پوشش يدن تمام اين شش اسلحهشخص مسيحي با پوش
  .شود اما اگر حتي از يك اسلحه غافل شود، پوشش او كامل نمي. خواهد بود

خود را  براي مثال، اگر يك شخص مسيحي، تمام پنج قسمت را پوشيده باشد و تنها كاله
ر صدمه ديدن آن قسمت توانايي استفاده از با با يك. نداشته باشد، از قسمت سر آسيب خواهد ديد

  .شود ها ضعيف مي ديگر اسلحه
ها را   را بپوشد ولي كفشهاي اسلحه خود و بقيه قسمت برعكس، اگر شخص مسيحي كاله
عنوان  تأثير قرار خواهد گرفت و كارايي او به پيمايي تحت نپوشد، در اين مورد توانايي او براي راه

يا دوباره، يك شخص مسيحي ممكن است تمام پنج قسمت .  تضعيف خواهد شديك سرباز
  .موقع حمله دشمن را دفع كند تواند به دفاعي را بپوشد ولي شمشير را فراموش كند پس نمي

هايي كه  هاي روحاني را بپوشد همة آن سالح بينيم كه يك مسيحي بايد تمام اسلحه پس مي
خدا قصد . هاي ديگر براي جانشيني استفاده كند نداز قسمتتوا او نمي. خدا تدارك ديده است

او يك پوشش كامل تدارك ديده و انتظار دارد كه همة مسيحيان آن را كامالً . چنين كاري را ندارد
  . بپوشند

اپفراس دعا كرد تا مسيحيان كولس . كند همين اصل براي تمامي تداركات خدا صدق مي
براي رسيدن به چنين كامليت و پري  ). 12:4 افسسيان(» .ن باشنددر تمامي ارادة خدا كامل و تقي«

واسطة  از ارادة خداوند، يك مسيحي بايد خود را در دسترس اراده و تداركي كه خداوند به
تواند از بعضي تداركات خدا غافل بشود و  او نمي. مسيح براي او آماده كرده قرار بدهد عيسي

  .عنوان جانشين استفاده كند ها به شد كه از ديگر قسمتانتظار داشته با
گويند  ها مي عمدي يا غير عمدي آن. شوند داران با افكارشان گمراه مي اي از ايما هنوز عده

كنيم پس الزم نيست به فكر ساير بخشها  چون ما از چندين بخش از تداركات خداوند استفاده مي
  .باشيم
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كنند، ولي از داشتن يك زندگي  اران بر شهادت زباني تأكيد ميد اي از ايمان براي مثال، عده
برعكس ديگر مسيحيان رفتار و كردار محتاطانه دارند ولي از . شوند گونه غافل مي روزمره مسيح

هر يك از اين دو گروه، ديگري را مورد . كنند دادن شهادت به دوستان و همسايگان خودداري مي
  . و هر دو در اشتباه هستند. دده انتقاد و يا تحقير قرار مي

به عبارتي ديگر، . تواند جانشين شهادت زباني شود زندگي خوب مسيحي داشتن، نمي  
خداوند هر دو را تدارك . تواند جانشيني براي يك زندگي مسيحي باشد شهادت زباني هم نمي

  . كامل نيستكند در اراده خدا  داري كه از يك يا بيشتر تداركات غفلت مي ايمان. ديده است
داران تأكيد زيادي  اي از ايمان براي مثال، عده. توان اشاره كرد هاي ديگري نيز مي به نمونه

اي نيز تأكيد بر ثمرات روح  عده.  غافل هستندبر عطاياي روحاني دارند و در مقابل از ثمرات روح
  .باشند يدارند و از اشتياق براي دريافت عطاياي روحاني غافل م

  ».غيرت بطلبيد در پي محبت بكوشيد و عطاياي روحاني را به«: گويد پولس مي
  )1:14ن قرنتيا اول(

 عطايا. داند  و هم عطاياي روحاني را الزم ميبه عبارتي ديگر، خداوند هم ثمرات روح
  .باشد چنين ثمرات جانشيني براي عطايا نميجانشيني براي ثمرات نيست و هم

بيني، و تقدير خداوندي دارند، بعضي ديگر تنها به  اي تأكيد بر پيش براي معرفي انجيل عده
  . كنند كند تأكيد مي آياتي كه راجع به اراده آزاد انسان اشاره مي

خودي   دو بههر يك از اين. شود اي متناقض مي معموالً اين دو شيوة نگرش منجر به آموزه
نقشة نجات كامل خداوند هم براي تقدير و هم براي انتخاب . خود نا قص و گمراه كننده هستند

  . شخص احترام قائل شده است
داراني كه صادقانه  براي تمامي ايمان. باشد القدس نيز مي  روحاين اصل عمومي شامل تعميد

مملو از حضور خداوند در زندگيشان هستند، تعميد مشتاق ورود به يك زندگي پيروزمندانه و 
تواند جايگزيني براي ديگر  ولي حتي اين نيز نمي. دهنده است القدس بزرگترين ياري روح

  . تجربيات يا خدمات مسيحي باشد
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 يا مقدس  كتابتواند جايگزيني براي مطالعه هر روزه القدس نمي  روحبراي مثال تعميد
  .زندگي هر روزه تقديس شده، يا انكار نفس يا خدمات وقف شده كليسايي باشد

 هاي زندگي مسيحي وفادار است ولي هنوز تعميد دار كه به تمام جنبه يك ايمان
تواند يك مسيحي مؤثر و قابل باشد تا اينكه مسيحي كه تعميد  القدس را دريافت نكرده مي روح
از طرفي ديگر، . باشد هاي زندگي مسيحي غافل مي دريافت كرده ولي از ديگر جنبهالقدس را  روح

القدس را دريافت كند  هاي زندگي مسيحي وفادار باشد و تعميد روح داري به تمام جنبه اگر ايمان
ها و  آوري ديگر فعاليت طرز شگفت القدس به شود كه اين پري و دريافت روح فوراً متوجه اين مي

  .اند تأثير خود قرار داده و پر ثمر شده  را تحتخدمات او
وظيفه » ب«و آقاي » الف«آقاي . كنيم با يك مثال دربارة دو مرد اين مطلب را روشن مي

  .دارند يك باغ را آبياري كنند
تواند از شلنگي كه مستقيماً به شير آب وصل است  اين مزيت را دارد كه مي» الف«آقاي 
نها يك سطل آب دارد كه براي آبياري بايد بطور مداوم از شير آب بياورد ت» ب«آقاي . استفاده كند

او . كند با يك امتياز عالي شروع به كار مي» الف«ظاهراً آقاي . و هر جا كه الزم است آبياري كند
ولي . خواهد آبياري كند فقط بايد دهانة شلنگ را در دست بگيرد و مستقيماً آن جايي را كه مي

  . كند م وقت در رفت و آمد است و سطل آب را حمل ميتما» ب«آقاي 
» الف«آقاي . دارد» الف«شخصيت عالي دارد، و برتري نسبت به آقاي » ب«هرحال آقاي  به

. كند تمام باغ را آبياري كند بعضي اوقات فراموش مي. ذاتاً تنبل، نامنظم و غيرقابل اعتماد است
بعضي اوقات اهميتي به . شود تري دارد غافل مي فوريديگر اوقات از جاهايي كه به آبياري نياز 

  . دهد دهد و به اين ترتيب آب را بيهوده هدر مي استفاده صحيح از شلنگ نمي
فعال و قابل اعتماد است، او هرگز آبياري تمامي باغ را » ب«به عبارت ديگر، آقاي 

او هرگز . گيرد ناديده نمياو هرگز جاهايي را كه احتياج بيشتري به آب دارد . كند فراموش نمي
  .برد كار مي دهد حداكثر سعي خود را براي آبياري مفيد به اي از آب سلطل را هدر نمي قطره
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» الف«تر از باغ آقاي  خيلي پرثمرتر و جالب» ب«نتيجه چه خواهد شد؟ مسلماً باغ آقاي 
ري يك باغ، سطل بر هرحال اين حقيقتاً اشتباه است اگر فكر كنيم كه براي آبيا به. خواهد شد

  .شيلنگ برتري دارد، منظور اصالً اين نيست
باشد،  برتري كه در اينجا مورد نظر است اين نيست كه آبياري با سلطل بهتر از شلنگ مي

قت اينطور  ياين حق. مدنظر است» الف«نسبت به آقاي » ب«بلكه در اينجا شخصيت برتر آقاي 
ري با سطل او تبديل به آبياري با شلنگ شود، او مانند اگر حتي آبيا» ب«شود كه آقاي  ثابت مي

. نظير خواهد بود قبل صادقانه كار خود را ادامه خواهد داد و نتيجه كار او بهتر از حالت قبل و بي
تواند به اهداف مفيد ديگر  جويي خواهد كرد و مي از آن گذشته، هم در وقت و هم در كار صرفه

  .نيز رسيدگي كند
با » الف«آقاي . القدس استفاده كنيم از اين داستان كوچك براي تجربه روحاجازه بدهيد 
القدس را دريافت كرده ولي تنبل، نامنظم، و   روحداري است كه تعميد شلنگ، نشانگر ايمان
القدس را  داري است كه تعميد روح با سطل، نشانگر ايمان» ب«آقاي . غيرقابل اعتماد است

  .كوش و قابل اعتماد است است ولي و فعال، سخت هدريافت نكرد
هرحال، غيرمنطقي  به. است» الف«تر از آقاي  داري پرثمر و فعال ايمان» ب«احتماالً آقاي 

ايراد از تجربه . پيش آمده است» الف«القدس   روحاست اگر فكر كنيم كه يك اشتباهي در تعميد
براي استفاده مفيد در زندگي روزمره » الف«ر و كوتاهي آقاي القدس نيست بلكه قصو تعميد روح

  . باشد مي
كه با  يك شخصيت قابل اعتماد دارد و اين خصوصيت وقتي» ب«از آن گذشته، آقاي 

داري مثمر ثمر  آوري او را به ايمان طور حيرت الفدس همراه شود به قدرت و پري روح
  .وتأثيرگذارتر از قبل تبديل خواهد كرد

قابل تحسين است، ولي اينكار نيز احمقانه » ب«رحال، با اينكه قابل اعتماد بودن آقاي ه به
  .القدس نباشد و يا به عبارتي ديگر سطل را با شلنگ عوض نكند  روحدنبال تعميد است كه او به

 از بافت و تجربيات العاده و مستقل القدس يك پديده خارق  روحبينيم كه تعميد پس ما مي
القدس تمام بركات و  بلكه برعكس خداوند با تجربه تعميد روح. باشد مسيحيان در عهدجديد نمي

دار با منزوي شدن و دور شدن از  ايمان. سازد امتيازاتي را كه براي ايماندار تدارك ديده عملي مي
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اين تجربه دست پيدا شود كه به هدف اصلي و واقعي  بقيه مسيحيان و خدمت مسيحي باعث مي
القدس بودن، بدون داشتن صداقت و هدف خدمت بر  در حقيقت، در جستجوي تعميد روح. نكند

  .باشد نهايت خطرناك مي تواند بي مقدس مي اساس كتاب
  

  تازه از تضاد روحانيي يك قلمرو
  

لكه ما را با يك باشد ب القدس تنها ورود به قلمرو روحاني و بركات او نمي  روحتعميد
قدر قدرت خداوند در  گيري منطقي هرچه عنوان يك نتيجه به. كند تضاد جديد روحاني روبرو مي

  .يابد ما بيشتر عمل كند از آن طرف مخالفت شيطان نيز فزوني مي
است، بطور آگاهانه و  القدس بدست آورده  روحيك مسيحي كه از قدرتي كه پس از تعميد

تواند در اين وضعيت بر خالف شيطان عمل كند و پيروز  كند مي برداري مي قدسي بهرهم كتاب
هاي  است و ديگر قسمت القدس را دريافت كرده از طرف ديگر، مسيحي كه تعميد روح. شود

  .دهد كنند خود را در موقعيت خطرناكي قرار مي وظايف مسيحي را انكار مي
هاي جديد  روي شيوه القدس طبيعت روحاني او به  روحاو خواهد فهميد كه با تعميد
  .فشارها و حمالت شيطان باز شده است

است  ولي او بدون در نظر گرفتن وسائلي كه خداوند براي چنين مواقعي تعيين كرده
  . تواند شيطان و حمالت او را دفع كند نمي

صوصي مورد حمله قرار گرفته ها با افكار بخ فهمند كه فكر آن معموالً چنين مسيحياني مي
هاي اخالقي و روحاني قرار  ، و يا تحت تأثير انواع وسوسه»افسردگي«، »شك«، »ترس«است مانند 

ولي اگر او از پيش مسلح .  با آنها روبرو نشده بودندهائي كه قبل از تجربه تعميد گيرد، وسوسه مي
امان دشمن  ها و حمالت بي زودي تسليم حيله  به باشد، يطان نشدهو آماده روياروئي با حمالت ش

  .تري نزول خواهد كرد نشيني از نظر روحاني نيز به سطح پايين شده  و ضمن عقب
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 در رود اردن، با تعميد. مسيحي يك نمونة زنده از اين حقيقت است زندگي عيسي
القدس او را مستقيماً  بالفاصله، بعد از آن روح.  آمدروي او فرود القدس به صورت كبوتري به روح

  .كند با شيطان روبرو مي
و مدت . القدس بوده از اردن مراجعت كرد و روح او را به بيابان برد اما عيسي پر از روح«

  )2-1:4 لوقا( ».نمود و در آن ايام چيزي نخورد چهل روز ابليس او را تجربه مي
اين همان علتي است كه او را مستقيماً به . القدس پر شد كند كه عيسي با روح  تأكيد ميلوقا

  .راند سوي تضاد با حمالت شيطان در اين قسمت از خدمت او به پيش مي
دهد و  درپي شيطان شرح مي  پيروزي عيسي را بر سه وسوسة پيدر يازده آيه بعدي لوقا

  ).14:4لوقا (» .يسي به قوت روح، به جليل بازگشتو ع« .كند اضافه مي
وقتي عيسي . »به قوت روح«:  در اينجا اشاره كرده توجه كنيدبه عبارت جديدي كه لوقا  

. برگشت» به قوت روح«ولي وقتي از بيابان برگشت . “القدس پر شده بود با روح”به بيابان رفت 
القدس آزادانه براي خدمت تعيين  اكنون قدرت روح. كند  مياو اشاره به يك تجربه عالي روحاني

مسيح چگونه به اين حد عالي تجربه رسيد؟ با مالقت و  عيسي. شده خداوند در دسترس او بود
  .پيروزي رو در رو با شيطان

كه » شمشير روح«از آن گذشته، براي پيروزي بر شيطان عيسي از يك سالح استفاده كرد   
كرد  در هر امتحان عيسي از اين عبارت استفاده مي). 17:6 افسسيان. (باشد يهمانا كالم خدا م

، در برابر اين اسلحه. كرد او متسقيماً از كالم خدا براي غلبه بر شيطان استفاده مي» مكتوب است«
  . شيطان هيچ قدرت دفاعي نداشت

كنند و  كه او را پيروي مي براي تمامي كسانياي است  اين قسمت از تجربة عيسي نمونه
دار هدف غيرقابل تغيير  در زندگي هر ايمان. باشند القدس و خدمت مي خواهان زندگي پر از روح
تنها با اين عوامل . القدس و استفاده مأثر و مستمر از كالم خداوند است خداوند پر شدن از روح

 ين تضاد روحاني را داشته باشد كه بعد از تعميددار بايد انتظار پيروزي بر ا است كه ايمان
  . آيد القدس بطور اجتناب ناپذيري پيش مي روح
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ناميده شده است، لذا ايمانداري ك از كالم خدا، » شمشير روح«از آنجايي كه كالم خدا 
 است تا به نفع ايماندار بكار القدس مايل  اصلي را كه روحكند، اين اسلحه خود بخود استفاده نمي

  . افتد و در نتيجة حفاظت كامل روحاني يك ايماندار، به خطر مي. كند اثر مي تحقير و بي گيرد،
كند اين درك را خواهد داشت  داري كه صادقانه كالم را مطالعه مي به عبارت ديگر، ايمان

مت انساني است كه همانا تر از حك تواند از اين سالح بواسطة قدرت حكمتي كه عالي كه مي
  .القدس است به نفع خودش استفاده كند قدرت حكمت روح
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 القدس  دار پر از روح ايمان: قسمت الف
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  فصل بيست و نهم
  جالل و قدرت

  
كه ما اجازه بدهيم  او هرگز بيش از آن چيزي. القدس ديكتاتور نيست ما ديديم كه روح

توانيم در آنها بكار  هاي مهمي كه اين اصل را مي سه حوزه. دهد نميبراي ما و از طريق ما انجام 
  :گيريم، عبارتند از

  .دار زندگي فردي ايمان
 .عنوان كل پرستش و خدمت كليسايي به

 .خدمت موعظه انجيل

 نتايج اصلي و مهمي كه تعميد. در اين بخش، از اولين حوزه را بررسي خواهيم كرد
كند كدامند؟ ما هشت نتيجه مشخص  دار مسيحي ايجاد مي  زندگي فردي هر ايمانالقدس در روح

  .را بررسي خواهيم كرد
  قدرت شهادت

  
او آخرين كلمات را قبل . كند عيسي خودش در دو عبارت به اولين نتيجه اصلي اشاره مي

  :گويد  مي به آسمان به شاگرداناز صعود
فرستم پس شما در شهر اورشليم بمانيد تا  من موعود پدر خود را بر شما ميو اينكه «

  )49:24 لوقا( ».كه به قوت از اعلي آراسته شويد وقتي
آيد، قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود در  القدس بر شما مي ليكن چون روح«

  )8:1اعمال  (».اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان
در اين عبارت عيسي يك طرح كلي از نقشه خودش را براي انتشار انجيل در عصر حاضر 

  .درپي تشكيل شده است نهايت ساده است و از سه مرحله پي اين بي. دهد بدست مي
  .القدس پر شده باشد دار بايد از قوت روح هر ايمان
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د شهادتي براي ديگران  پر شده باي داري كه بدين نحو از قوت روح هر ايمان
 .ها را براي عيسي صيد كند باشد و آن

القدس پر شوند و كسان ديگر را براي  ديگران نيز به نوبه خود از قوت روح
 .مسيح صيد كنند

به اين طريق انجيل از اورشليم به بيرون و از آنجا گسترش يافته و با قوت تا انتهاي دنيا به 
  .رسد ها مي همة ملت

با اين نقشه . دهد هر وقت از آن استفاده شود نتيجه مي. ده و عملي استاين نقشه سا
تواند گسترش انجيل را در سراسر دنيا انجام بدهد و به نتيجة مطلوب  كليسا در هر قرني مي

  .  وجود ندارد نقشه جايگزين ديگري كه نتيجه مشابه را بدست دهد،. برسد
 است كه ”dunamis“كلمة يوناني . باشد مي» قوت«در اين عبارات كلمة كليدي 

  .اند  از آن مشتق شده”dynamo”  “dynamic“كلمات انگليس 
  . اين كلمات مشتق انگليسي به معناي پر قدرت و برخورد شديد هستند

 و با توجه به اين، عهدجديد ظاهراً يك وجه تمايزي منظقي بين نتايج اوليه تولد تازه
 مفهوم اوليه در رابطه با تولد تازه اقتدار. دهد القدس را به ما نشان مي  روحيدنتايج اولية تعم

        ».كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند و اما به آن كساني«. است
  )12:1 يوحنا(

هر كس «كه : گويد دهد، زيرا در آية بعدي به ما مي شرح مي را اين عبارت تولد تازه
  .»يابد پذيرد از خدا تولد مي عيسي را مي

 به يك ”exousia“. باشد  مي”exousia“كلمة يوناني كه به قدرت ترجمه شده 
عنوان  كه عيسي را به عبارتي ديگر كسي به. كند طبيعتي كه منشأ آن بيروني است داللت مي

اين زندگي جديد با طبيعت . شود پذيرد طبيعت خداوند در او متجلي مي د ميدهنده خو نجات
  . گردد دار مي  در درون ايمانخداوندي باعث تولد تازه

اين نشانگر . باشد  مي”authorithy“ ترجمه شده exousiaكلمة انگليسي كه معادل 
و . او فرزند خدا است. او ديگر غالم گناه و شيطان نيست. د دارفرزند خداست كه تولد تازه

  .  جديدي استاو داراي اقتدار به همين دليل،
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او به مدد . آيد او ديگر در برابر امتحانات زندگي و شرايط سخت آن به زانو در نمي
 او اقتدار. پيروز استاو . شود شده و پيروز مي اي كه در اوست با اين چيزها روبرو  تولد تازه

  . دارد
 مسيح  اوليه اين اقتدار را از زمان قيامشاگردان.  همان قوت نيستهرحال، اقتدار به
اي  مندانه الهي و زندگي پيروزها قادر بودند كه هدايت آن. ها فرزندان خدا بودند آن. داشتند

هرحال، از قيام مسيح تا روز پنطيكاست،  به. ها ديگر اسير گناه نبودند آن. داشته باشند
در كل، در طي اين مدت . روي ساكنين اورشليم تأثير مثبت اندكي داشتند شاگردان اوليه بر 

  .تأثير حقيقت قيام مسيح قرار گرفت اورشليم خيلي كم تحت
انگيز و  طرز شگفت چيز به در روز پنطيكاست همهالقدس  هرحال، با ريزش روح به

القدس را يافتند همة   روحدار در باالخانه تعميد  نفر ايمان120همچنانكه . ناگهاني تغيير يافت
در عرض يك يا دو ساعت جمعيت چندين هزار . تأثير قرار گرفتند مردم اورشليم فوراً تحت

ايماناني كه مسيح  هزار نفر از بي بل از آنكه روز تمام شود سهنفري در آنجا گرد هم آمدند و ق
  .آوري ايمان آوردند، تعميد يافتند و به كليسا اضافه شدند طرز حيرت بودند به را رد كرده

قبل . اضافه شدن قدرت به اقتدار  انگيز را ايجاد كرد؟ چه چيز اين نتيجة شگفت
بعد از پنطيكاست آنان داراي اقتدار به اضافه .  اقتدار داشتنداز روز پنطيكاست شاگردان

  .آنان به اين قدرت براي تأثيرگذاري بيشتر اقتدارشان نياز داشتند. قدرت شدند
  .بينيم ن ميرسوال الطبيه تازه را در آيات بعدي اعمال نشانه و نتيجة اين قوت مافوق

         ».گفتند القدس پر شده، كالم خدا را به دليري مي وحو همه به ر«
  )31:4ن رسوال اعمال(

دادند و فيض عظيم بر  و رسوالن به قوت عظيم به قيامت مسيح خداوند شهادت مي«
  )33:4ن رسوال اعمال( »همگي ايشان بود

  :گويد  چنين ميكاهن اعظم به شاگردان
  )28:5ن رسوال اعمال( ».ايد همانا اورشليم را به تعليم خود پر ساخته«

همين تأثيركه شهر را تكان داد، پس از آن نيز ادامه يافت و به هر جا كه مسيحيان 
  .دادند، رسيد  مي كرده را با قوت روح القدسشهادت مسيح قيام
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  .:خوانيم براي مثال، دربارة مردم سامره چنين مي
  )8:8ن رسوال اعمال( ».و شادي عظيم در آن شهر روي نمود«

  :خوانيم دربارة مردم انطاكيه، پپسيديه مي
اما در سبت ديگر قريب به تمامي شهر فراهم شدند تا كالم خدا را «
  )44:13النرسو اعمال(».بشنوند

  :در شهر فيليپي، مخالفان انجيل دربارة سيالس و پولس اينطور شكايت كردند
         ».اند و از يهود هستند  اين دو شخص شهر ما را به شورش آورده

  )20:16ن رسوال اعمال(
  :گويند در تسالونيكي، مخالفان انجيل به پولس و سيالس مي

  )6:17ن رسوال اعمال(   ».اند اند حال بدينجا نيز آمده سكون را شورانيدهكه ربع م آناني«
  :در نتيجه مخالفت با موعظه پولس در شهر افسس

  )29:19ن رسوال اعمال( ».و تمامي شهر به شورش آمده«
 هر مكان شد، اي كه باعث ظهور شهادت مسيحيان در يك ويژگي مشترك برجسته

  . بوديك قدرت روحاني تأثيرگذار در جامعه
. شد يافتند، و در ديگر جاها بلوا و شورش بپا مي در بعضي جاها مردم حيات تازه مي

: توانست در اين تأثيرات باقي بماند دو چيز بود كه نمي. بعضي جاها هم هر دو با هم بودند
  .تفاوتي بي. 2جهل . 1

اين حتي .  مسيحيان متفاوت است و تجربة اعترافر بيشتر جاها، هدايتامروزه د
ها مرتب  آن. شود  را دارند ميهاي مسيحيان كه به راستي تجربه تولد تازه شامل بيشتر گروه

اي دارند، موجب  تهها زندگي محترمانه و شايس آيند، آن در كليسا براي پرستش گردهم مي
در . ها تأثيرگذار نيستند آن! ولي افسوس. شوند زحمت نيستند، باعث بلوا و آشوب نمي

فرما  تفاوتي تغييرناپذير حكم  اطرافشان، در قبال چيزهاي روحاني، يك جهل و بيجامعه
  . است

ايمان دارند و چرا چيز  دانند كه اين مسيحيان به چه ها حتي نمي اكثريت همسايگان آن
  روند؟  به كليسا مي
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قدرت انفجارآميز . »قدرت«. باشد چيز را كم دارند؟ جواب تنها يك كلمه مي آنها چه
تواند جاي آنرا  و هيچ چيز ديگر نمي. القدس از زندگي اين مسيحيان رخت بربسته است روح
ن قرنتيا ولس در اولمسيحيان كليسا الزم است تا با همان چالشي روبرو شوند كه پ. بگيرد
  :كند  به آن اشاره مي20:4

  ».زيرا ملكوت خدا به زبان نيست بلكه در قوت است«
 است ”dunamis“كند،  يكبار ديگر، كلمة يوناني كه پولس در اينجا از آن استفاده مي

ا در حين هائي نيستند كه م ـ يعني قدرت انفجارآميزـ مسئلة اصلي صرفاً كلمات واژه
كنيم، بلكه موضوع اصلي قدرتي است كه بواسطة آن اين كلمات  كردن، ادا مي صحبت

كه هيچ . القدس است  روحكليد يافتن اين قدرت روحاني، تعميد. شوند تأثيرگذار مي
  .جانشيني براي آن وجود ندارد

القدس همانا قدرت   روحبينيم كه طبق تعاليم عهدجديد، اولين نتيجه تعميد پس ما مي
كند و باعث تأثيرگذار شدن شهادت ما دربارة مسيح  الطبيه است كه از باال نزول مي مافوق

 .گردد مي

  
  جالل مسيح

  
  :كند القدس، اشاره مي  روحپطرس در روز پنطيكاست به دومين نتيجه تعميد

القدس موعود را از پدر يافته، اين  وحپس چون به دست راست خدا باال برده شد ر«
  )33:2اعمال (» .شنويد ريخته است بينيد و مي را كه شما حال مي

القدس، را كه پطرس و ديگر رسوالن آن را مستقيماً دريافت كردند و براي   روحتعميد
 وندشان قيامهر كي از آنها اين اطمينان و دليل شخصي و مستقيم را به همراه داشت كه خدا

  . است جالل يافته  كرده كرده و به دست راست پدر صعود
 او ده روز قبل گروه كوچكي از آنان نزديك كوه زيتون ايستاده بودند و شاهد صعود

  . بودند
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  )9:1ن رسوال اعمال( ».و ابري او را از چشمان ايشان در ربود«
سپس ده روز بعد در روز .  با مسيح بوداين آخرين رابطه فيزيكي شاگردان  

 شخصي، مستقيم و جديد با  القدس به هر يك از شاگردان يك رابطة پنطيكاست، آمدن روح
اي رسيده بودند  دانستند و به اطمينان تازه حاال ديگر يكايك شاگردان مي. بخشيد, مسيح

 دنيا از او متنفر بود، او را رد كرده و مصلوبش كرده بود از حاال به بعد براي هميشه كسي كه
  .در آسمان در جالل پدر و دست راست او نشسته است

القدس را دريافت  توانست اين هديه عالي روح تنها در حضور پدر بود كه عيسي مي
  .كند و سپس به شاگرداني كه منتظر بودند ارسال كند

 كامالً به جالل عيسي نزد خداي پدر اطمينان پيدا كردند ت اين عطا، شاگردانبا درياف
  .است  يافتهو مطمئن شدند كه او بر سراسر جهان قدرت و اقتدار

  .كنند  مسيح تأكيد ميعبارات و آيات زيادي بر صعود
هاي آسماني  به دست راست خود در جايو ) خدا(او را از مردگان برخيزانيد «

شود، نه در اين  نشانيد، باالتر از رياست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامي كه خوانده مي
چيز به  اي او نهاد و او را سر همه چيز را زير پايه و همه. عالم فقط بلكه در عالم آينده نيز

  )23-20:1 افسسيان( ».سازد مه را در همه پر مي اوست يعني پري او كه هكليسا داد، كه بدن
ها  غايت سرافراز نمود و نامي را كه فوق از جميع نام از اين جهت خدا نيز او را به«

  )9:2 فيليپيان( ».است، بدو بخشيد
كه فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به كلمه قوت خود حامل همه موجودات «

عليين بنشست و  بوده چون طهارت گناهان را به اتمام رسانيد، به دست راست كبريا در اعلي
» .از فرشتگان افضال گرديد، به مقدار آنكه اسمي بزرگتر از ايشان به ميراث يافته بود

  )4-3:1عبرانيان (
  :گويد  مسيح ميپطرس بعد از قيام

ها و قوات مطيع  ا است و فرشتگان و قدرتدست راست خد كه به آسمان رفت و به«
  )22:3س پطر اول( ».اند او شده
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كند كه نه تنها  دار با ايمان درك مي واسطة اين عبارات و خيلي آيات ديگر، هر ايمان به
. وند نشست و درجالل به دست راست خدا كرد، بلكه صعودمسيح از مردگان قيام عيسي

يابد مبني بر  القدس يك نوع اطمينان مشخص و مستقيم نيز مي  روحايماندار همراه با تعميد
  .است  پدر صعود كردهاينكه مسيح به قوت جالل نزد تخت

خواهد براي زندگي جديدي به مسافرت  داريم و مي گاهي كسي را كه خيلي دوست
حتماً نامه براي ما بفرست تا بدانيم بدون خطر به مقصد «: گوييم و ميبرود با اصرار به ا

بينيم و مهر پستي و نام  خط او را مي رسد و دست كه از آن شخص نامه مي وقتي» اي رسيده
  .شويم كه او به مقصد مورد نظر رسيده است كنيم مطمئن مي شهر را مشاهده مي

 در روز براي شاگردان. كند القدس صدق مي وح رهمين مسئله در مورد تعميد
اي است كه  اند مانند نامه داران كه همين تجربه را داشته ن پنطيكاست و براي هر كدام از ايما

من اينجا هستم، «است و پيغام اين است » جالل«مهر پستي . فرستد مسيح براي ما مي
  .» و قوت كامل اقتدارطور كه گفتم نشسته بر تخت همان

عنوان مدير مدرسه در يك كالج در آفريقاي شرقي بودم با يكي از بزرگان  كه به زماني
  .يك فرقه گفت و گويي داشتم

او اين . القدس شخصي كه داشتم پرسيد  روحاين خادم از من دربارة تجربه تعميد
چيز مشكوك بود و  ناميد و ظاهراً به همه  مي”Pentecostalism“»  پنطكاستي«تجربه را 

  .كرد اين تجربه را يك حركت نامتعارف و يك نوع فرقه مذهبي تلقي مي
  »اينطور نيست؟. ببينيم، اين تجربه از آمريكا شروع شد«: او گفت
كني، اين تجربه از اورشليم شروع شد و از آسمان  آه نه، تو اشتباه مي«: من گفتم

  » . كردريزش
القدس را همانند رسوالن اوليه كه در روز پنطيكاست از   روحدار كه تعميد هر ايمان

اين تجربه براي آن ايماندار . القدس پر شدند دريافت كند جريان به همين منوال است روح
دست تماس با مسيح جالل يافته به . 1: تماس جديد، مستقديم و دوسويه را به همراه دارد

تماس با كليساي عهدجديد كه در اورشليم بوجود آمد و بعد از آن . 2راست خدا در آسمان 
  .است شده در كتاب اعمال رسوالن به تصوير كشيده



 ايماندار پر از روح القدس
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القدس، يك معني تازه، يك حقيقت تازه، يك اطمينان تازه، دربارة زندگي   روحتعميد
  .دهد  عهدجديد به ما ميهاي كليساي و ستايش عيسي مسيح و فعاليت

. شدند اي بوند كه تنها با ايمان پذيرفته مي چيزهايي كه قبالً تاريخي يا مسائل آموزه
القدس، يك تجربه شخصي و يك حقيقت  دار پر شده از روح اكنون براي هر ايمان

  . باشد انگيز مي هيجان
. ت داردكرد مطابق اين با بيان عيسي در روزهايي كه بر روي زمين خدمت مي

  )39:7 يوحنا( ».حال جالل نيافته بود القدس هنوز عطا نشده بود چونكه عيسي تابه روح«
توانست قبل از آنكه عيسي جالل پيدا كند به كليسا  القدس نمي ما قبالً ديديم كه روح

هديه وسيلة خداي پدر اين  تنها عيسي جالل يافته، افتخار آن را داشت كه به. داده شود
 بنابراين، اين حقيقت كه در روز پنطيكاست اين عطا به شاگردان. انگيز را عطا كند شگفت

  . داده شد گواهي بود بر جالل يافتن مسيح
بدون استثنا، ما در سراسر عهدجديد يك هماهنگي كامل و همكاري بين تثليث الهي 

عنوان يك شخص مقتدر كه   به زمين آمد بهمسيح، شخص دوم الوهيت كه عيسي زماني. بينيم 
او سخنان، كارها، . گونه جالل براي خود نطلبيد او هيچ. نمايندة خداي پدر بود ظاهر شد

داد بلكه به خداي پدر كه در درون  حكمت و معجزاتش را بدون استثنا به خودش نسبت نمي
  . كرد او زندگي و كار مي

زميني خود را تمام كرد و به آسمان نزد پدر كه عيسي خدمت  عالوه بر اين، هنگامي
القدس  روح. عنوان هديه مشخص و نمايندة خود به كليسا فرستاد القدس را به بازگشت روح

در تمامي خدمت او . طلبد عنوان نماينده شخص دوم الوهيت هرگز جالل خود را نمي به
لي بخشيدن تنها يك نفر بر روي زمين در كليسا هميشه در پي جالل دادن، تعا) القدس روح(

  .مسيح  است و آن هم عيسي
  . كند القدس صحبت مي عيسي خودش دربارة اين جنبه از خدمت روح

او مرا جالل خواهد داد زيرا كه از آنچه از آن من است خواهد گرفت و به شما «
من از اين جهت گفتم كه از آنچه آنِ . هر چه از آن پدر است از آن من است. خبر خواهد داد

  )15-14:16 يوحنا( ».گيرد و به شما خواهد داد است، مي
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خداي پدر، . بينيم ما در اينجا رابطة بسيار آشكاري را بين سه شخص الوهيت مي
دهد  القدس را نماينده خود قرار مي پسر روح. دهد ، قدرت و جالل را به پسر ميتمامي اقتدار

  . را كه از پدر گرفته است به كليسا بدهدتا تمامي چيزهايي
بنابراين . باشند قدر يك شخص است كه خداي پدر و پسر مي القدس همان روح

اين .  كامل بر روي زمين و در كليسا دارد، در حال حاضر تنها يك نماينده با اقتدار عيسي
  .القدس نماينده كسي نيست جز روح
كند الهام  اي است تا هر چيزي را كه ادعا مي  راه سادهالقدس مكاشفه خدمت روح

دهد؟ اگر جواب اين سؤال بله  آيا اين كار مسيح را جالل مي. القدس است امتحان كند روح
  .القدس پرسش كنيم  در آن صورت ما حق داريم از مطابقت آن كار با روح نيست،

. س را خواهيم يافتالقد ما در آن صورت يك نوع غيرت آسماني بين عيسي و روح
القدس نسبت به هر گرايش و تعليمي كه بخواهد عيسي را كه سر كليسا  از يك طرف، روح

 يا از طرف ديگر، عيسي نيز نسبت به هر اقتدار. دهد باشد كوچك شمارد غيرت نشان مي مي
وان نماينده عن القدس به هر خدمت يا حركتي كه بر خالف شناساندن قدرت و اقتدار روح

  .دهد خودش در كليسا باشد غيرت نشان مي
 .اند القدس از هم جدا نشدني هستند و به هم گره خورده جالل عيسي و خدمت روح
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  فصل سي ام
  الطبيعه  فوق بحثي بر نقشة

  
القدس   روحدر اين بخش به بررسي ثمرات و نتايجي خواهيم پرداخت كه تعميد  

  .كند ر زندگي هر ايماندار توليد ميتوسط خدا د
  

  الطبيه سوي مافوق اي به دروازه
  

 اشاره كنيم كه در آن 5-4:6توانيم به عبرانيان  عنوان سومين نتيجه اين تجربه، مي به
يك بار منور گشتند و لذت عطاي سماوي را چشيدند «: كند كه  ايمانداراني صحبت مي دربارة

 ».ذت كالم نيكوي خدا و قوات عالم آينده را چشيدندالقدس گرديدند و ل و شريك روح
  )5-4:6عبرانيان (

القدس شدند لذت قوات  كه شريك روح اين كلمات داللت بر اين دارد كه كساني
 از آن قوت يالقدس به ايماندار يك بيعانه ا  روحتعميد. عالم آينده را نيز چشيدند

  . نده تعلق داردير كامليت خود به عالم آدهد كه د اي را مي الطبيعه مافوق
عنوان يك ضمانت براي وراثت ما  القدس را به  روحخاطر همين پولس نشانه تعميد به

  . داند مي
و در وي شما نيز چون كالم راستي، يعني بشارت نجات خود را شنيديد در وي «

 بيعانه ميراث ما است براي فداي كه. چون ايمان آورديد، از روح قدوس وعده مختوم شديد
   )14-13:1 افسسيان( ».آن ملك خاص او تا جالل او ستوده شود

است “  پرداخت پيش” شده (guarartee)ترجمه ديگري كه از كلمة ضمانت 
(down payment) ،كلمة يوناني كه از زبان عبراني قرض گرفته شده (arrabon)است .  
هاي مختلف مانند عبراني يوناني،  ة خيلي جالبي است كه با آن در زباناين كلمه، كلم

  .ام عربي با كمي اختالف مواجه شده
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همسر . كه دراورشليم بودم برايم روشن شد ها قبل زماني معني حقيقي اين كلمه سال
ر بوديم، كه الزم بود حدود بيست مت ها به خانة جديدي نقل مكان كرده اولم ليديا، من و بچه

  .اي براي آن بخريم پارچة پرده
هاي مناسبي يافتيم كه پس از كمي گفتگو با فروشنده  ما به شهر قديمي رفتيم و پارچه

 دالر 20من به فروشنده .  دالر بپردازيم80توافق كرديم كه براي هر متر چهاردالر، جمعاً 
 دالر باقي 60ه پرداخت كردم و قول دادم تا ظرف يك هفت) arbonبه عربي (پرداخت   پيش

  . را پرداخت نمايم
پس . دانم من به فروشنده يادآوري كردم كه اين كاال را حاال ديگر مال خودم مي

گذاشت و حق نداشت به خريدار ديگري  ها را بايد كناري مي بنابراين او تا بازگشت من آن
  .بفروشد

از قدرت و » پرداخت پيش«القدس يك  به همين شيوه، خداوند به ما از طريق روح
عنوان  با اين پيش پرداخت او ما را به. دهد و اين بيعانة عالم آينده است جالل آسماني را مي
  .گذارد و هيچ خريدار ديگري حق خريد ما را ندارد ملك خود كناري مي

كند و ما را به  كه برگردد تمام پول را پرداخت مي كند و هنگامي او ضمانت ما را مي
بيعانة ميراث ما است «: گويد به همين دليل پولس مي. ا ابد با او بمانيمبرد ت خانة خودش مي

  . »براي فداي آن ملك خاص او
توان در داستان شفاي  القدس را مي  روحيك تصوير زيباي ديگر از دريافت تعميد

ر نتيجه اين معجزه نعمان به اين د.  بخوانيم5ن پادشاها در دوم) را(اي  نعمان جزامي سوريه
هرحال  دانست به او مي. شناخت دست يافت كه يهوه خداي اسرائيل تنها خداي حقيقي است

با اين فكر، . هاي آنان برگردد پرستان كافر و معبد سوي بت او بعد از مدت كوتاهي بايد به
  . نعمان قبل از آنكه از سرزمين اسرائيل بيرون برود يك خواهش كرد

ات داده شود زيرا كه  اگر نه تمنا اين كه دو بار قاطر از خاك به بنده: و نعمان گفت«
» .ات قرباني سوختني و ذبيحه نزد خدايان غير نخواهد گذرانيد اال نزد يهوه بعد از اين، بنده

  )17:5ن پادشاها دوم(
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رد؟ او فهميد كه خداوند چرا نعمان خواهش كرد كه از خاك اسرائيل به خانه بب
او تصميم گرفت، از اين پس، . مقدس است و همچنين به ناپاكي سرزمين و مردمش پي برد

  . در آن سرزمين ناپاك پرستش نكند
خدا را در زميني كه ) او(ساخت كه او فقط   يهوه خداي زنده او را ملزم ميتقدس

توانست بماند  ن براي هميشه در اسرائيل نمياز آنجايي كه نعما. مال خداست پرستش كند
تصميم گرفت كه قسمتي از سرزمين اسرائيل را به خانة خود ببرد تا در آنجا جايي براي 

  .پرستش خاص خدا درست كند
او به شناخت . كند القدس صدق مي دار پر شده از روح همين مسئله دربارة ايمان

خدا روح است و هر كه او را پرستش كند  «:كند جديدي از اين كلمات عيسي دست پيدا مي
  )24:4 يوحنا( ».بايد به روح و راستي بپرستد مي

داري كه از روح پر شده با پرستشي كه ساختة دست بشر است  يك چنين ايمان
  .تواند رضايت خاطر داشته باشد نمي

 خداوند وسيتاو يك نظر اجمالي به جالل و قد. او در سرزمين آسماني بوده است
كند او اكنون  او به شرايط نگاه نمي. او با خود از آن خاك مقدس آورده است. انداخته است

او با روح . ديگر در سرزمين ناپاك و نامقدس پرستش نخواهد كرد، بلكه در سرزمين مقدس
  .كند و راستي پرستش مي

 است در ديگر تجربيات زندگي او دار از روح پر شده واقعي كه در پرستش ايما چيزي
وارد يك نوع زندگي ) دار ايمان(القدس او  واسطة پري روح به. كند نيز واقعيت پيدا مي

  .الطبيعه تبديل به امري طبيعي شده است الطبيعه شده است و اين مافوق مافوق
رسيم كه تمام  اگر عهدجديد را با فكري روشن مطالعه كنيم، به اين شناخت مي

  .الطبيعه بوده است  و تجربيات مسيحيان اوليه مافوقزندگي
ها  بلكه بخشي از زندگي آن. الطبيعه امور اتفاقي يا زايد نبودند تجربيات مافوق

الطبيعه بوده آنان بطور  الطبيعه بوده موعظه آنان مافوق دعاي آنان مافوق. عنوان مسيحيان بود به
يافتند آنان  الطبيعه قدرت و نقل مكان مي آنان بطور مافوق. شدند  ميالطبيعه هدايت مافوق

  .شدند الطبيعه حمايت مي حتي به طور مافوق
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الطبيعه را از كتاب اعمال حذف كنيد، آنگاه خواهيد ديد كه چيز بي معنايي  مافوق
يابيد كه در آن  هيچ بخشي را نمي از باب دوم اعمال رسوالن به بعد،. باقي خواهد ماند

  . الطبيعه نقش ضروري و مهمي را بازي نكند قمافو
و خداوند «. خوريم دربارة خدمت پولس در افسس به يك وضعيت فكر ـ آزار برمي

  )11:19اعمال (» .رسانيد ظهور مي از دست پولس معجزات غير معتاد به
: معادل يوناني آن به اين معنا است. توجه كنيد“ معجزات غيرمعتاد”به كاربرد عبارت 

معجزات در زمان مسيحيان اوليه هر روز اتفاق ). افتند  اتفاق نميجزاتي است كه هر روزهمع(
ولي معجزاتي را كه پولس در افسس به ظهور . كردند طبيعي بود كه آنان تعجب نمي. افتاد مي
  . انگاشتند رساند جوري بودند كه حتي كليساي اوليه آنها را شايستة ثبت مي مي

افتند؟ يا  خوريم كه در آنها معجزات غيرمعتاد اتفاق مي  ما به چند كليسا برميامروزه
   ديد؟توان معجزات معمولي را هر روزه حتي در چند كليسا مي

بينيم حق نداريم از  الطبيعه را نمي كه ما تجربه مافوق واقعيت اين است، در جايي
طور  الطبيعه و عهدجديد به  يعني مافوقاين دو موضوع. مسيحيت عهدجديد صحبت كنيم

  . اند ناگسستني به هم بافته شده
الطبيعه ما ممكن است آموزه عهدجديد داشته باشيم ولي فقط در حد  بدون مافوق

  .ماند نه يك تجربه آموزه مي
الطبيعه جدا است، پولس چنين توضيح  اي را كه از تجربيات مافوق چنين آموزه

 ».كند كشد ليكن روح زنده مي لكه روح را زيرا كه حرف مينه حرف را ب«: دهد مي
  )6:3قرنيتان  دوم(

هاي آن   تواند به كلمات عهدجديد حيات ببخشد و آموزه القدس است كه مي تنها روح
يكي از اهداف . الطبيعه درآورد را براي هر ايماندار بصورت يك شيوة زندگي شخصي مافوق

  .لقدس اين استا  روحاصلي تعميد
  دعاي قدرتمند روح

  . شود دار مي القدس شامل زندگي توام با دعاي ايمان  روحچهارمين هدف تعميد
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طوري كه  كند زيرا كه آنچه دعا كنيم به و همچنين روح نيز ضعف ما را مدد مي«
. شود بيان كرد نميهايي كه  كند به ناله دانيم ولكن خود روح براي ما شفاعت مي بايد نمي مي

داند زيرا كه براي مقدسين بر حسب ارادة  ها است فكر روح را مي و او كه تفحص كننده دل
  )27-26:8 روميان( ».كند خدا شفاعت مي

كند كه به طبيعت انساني  داران اشاره مي پولس به يك ضعف مشترك در همة ايمان
القدس اينطور توصيف  ح د اين ضعف در كلمات روگرد القدس برمي ايشان به غير از روح

اين ضعف در واقع همين “ .دانيم بايد نمي كنيم بطوري كه مي زيرا آنچه دعا مي”: است شده
  .  باشد ندانستن است اينكه چگونه بايد طبق ارادة خدا دعا كنيم، مي

ولس در القدس است، زيرا پ تواند به ما كمك كند روح تنها كسي كه در اين ضعف مي
  :گويد اين باره مي

بايد  كند زيرا كه آنچه دعا كنيم بطوريكه مي و همچنين روح نيز ضعف ما را مدد مي«
و او كه . شود بيان كرد هايي كه نمي كند به ناله دانيم، لكن خود روح براي ما شفاعت مي نمي

اراده خود خدا داند زيرا كه او براي مقدسين برحسب  كنندة دلها است فكر روح را مي تفحص
   )27-26 : 8 روميان(» .كند شفاعت مي

كند كه در درون ايماندار  القدس به عنوان يك شخص، ياد مي پولس در اينجا از روح
  .كند تا بوسيلة آن دعا و شفاعت كند كند و او را تبديل به ظرف يا يك كانال مي زندگي مي

در يك چنين . ائي ايماندار خيلي باالتر استاين چنين دعائي از فهم طبيعي و توان
 خود را به عنوان هيكل او بدن. دعائي ايماندار متكي بر فهم و احساسات خودش نيست

 كند و اعضاي بدن خود را سازد تا در ان روح خود دعا را هدايت القدس مي مطيع روح
الطبيعي كنترل  هد تا آنها را به منظور شفاعت فوقد القدس قرار مي اي در دستان روح وسيله
  . كند

دهد ك ايماندار با توانائي و فهم  در خصوص دعا، عهد جديد معياري را بدست مي
به اين ترتيب خدا، ايماندار را در وضعيتي . طبيعي خود هرگز قادر نيست به آن نايل شود

القدس كه در  د و يا بايد به امداد روحدهد كه يا بايد در مقابل آن معيار شكست بخور قرار مي
  . است اتكا كند او ساكن شده
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  :گويد براي مثال پولس مي
و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا كنيد و براي همين به اصرار و « 

  )18 : 6 افسسيان(» . التماس تمام به جهت همه مقدسين بيدار باشيد
  : گويد و دوباره مي

در هر امري شاكر باشيد كه اين است اراده خدا در حق شما در . هميشه دعا كنيد« 
  )19-17 : 5اول تسالونيكيان . (كند روح را اطفا مي... مسيح عيسي 

هيچكس هميشه . تواند اين فرمانها را اجرا كند هيچكس به حكمت و قوت خود نمي
ن چيزي كه طبيعتاً غيرممكن است بواسطه ولي آ. تواند دعا بكند يا بدون وقفه دعا كند نمي

 پولس به اتكاء ايماندار  بخاطر همين،. شود پذير مي القدس امكان حضور مافوق الطبيعه روح
بدون «: گويد و دوباره مي» هميشه در روح دعا كنيد « :گويد او مي. كند القدس تأكيد مي به روح

  ».وقفه دعا كنيدو روح را اطفا مكنيد
كردن آتش بر روي  القدس در ايماندار در عهد جديد، مطابق روشن ساكن شدن روح

و «: درباره اين آتش خداوند چنين دستور داد. قربانگاه در درون خيمه در عهد عتيق است
  )13 : 6 الويان(» .آتش بر مذبح پيوسته افروخته باشد و خاموش نشود
... هميشه دعا كنيد «: بينيم الم پولس ميمورد مشابه اين آيات را در عهد جديد در ك

 يافته است، كنترل خود را در القدس تعميد وقتي ايمانداري كه به روح» .روح را اطفا نكنيد
كند تا آنرا با  دهد و هرگز سعي نمي القدسي كه در درون اوست قرار مي اختيار روح

الطبيعي دعا فروزان   عنوان يك معبد، آتش فوقهاي خود اطفا كند، در درون بدو او به ميلي بي
 كمي از مردم درباره يعده . شود شود كه هرگز در تمام مدت روز و شب خاموش نمي مي

القدس در درون ايمانداري كه مطيع آن است واقف  قدرت نامحدود و بالقوه دعاي روح
  . هستند

كردم با يك زن  ميسالها قبل هنگامي كه من جلسات خياباني را در لندن رهبري 
 گرفته بود، مالقات القدس تعميد جوان كاتوليك كه سابقاً در ايرلند نجات يافته و به روح

كرد و در يك اتاق خواب با زن  او به عنوان خدمتكار در يكي از هتلهاي لندن كار مي. كردم
روزي آن زن . بودجواني همسن خودش كه مثل او نجات و تعميد روح يافته بود، شريك 
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به من بگو اين چه زبان عجيب و غريبي است كه تو در شب بعد از آنكه «: دومي به او گفت
توانم بگويم چون خودم نيز  نمي«: او گفت» كني؟ روي با خودت صحبت مي به خواب مي

او بدون اينكه آگاهي به اين توانائي خود داشته » .كنم دانستم به چه زباني صحبت مي نمي
براي هر كس كه . بود كرد و اين باعث تعجب آن زن شده د هر شب به زبانها صحبت ميباش

  . دهد القدس پر شود و مطيع آن باشد، اين رخ مي از روح
القدس فراتر از توانائي  رسيم، روح وقتي ما به انتهاي قوت طبيعي و درك خودمان مي

  . آورد ن ما به حضور خداوند مي خودش پرستش و دعا را از دروما با هدايت
من در خواب «. دهد غزلها تصويري از عروس مسيح را به ما نشان مي سليمان در غزل
  )2 : 5  غزلهاغزل(» .هستم اما دلم بيدار است

ولي در   ممكن است جسماً و ذهناً خسته باشد،  عروس ممكن است بخوابد،
القدس  خوابد او روح فر سكني گزيده كه هرگز نميترين قسمت وجود او تنها يك ن عميق
گردد ـ آتش دعا و پرستش كه  حتي در شب آتش قربانگاه در قلب او خاموش نمي. باشد مي

  . القدس حيات روح
يك چنين زندگي . مقدسي از دعا براي كليسا در عصر حاضر است اي كتاب اين نمونه

  . باشد پذير مي القدس امكان الطبيعه روح مملو از دعا و پرستش تنها بواسطه حضور مافوق
  

  مقدس مكاشفة كتاب
  

تواند هادي و معلم ما  القدس مي  آن است كه روح روح القدسن هدف تعميديپنجم
  خود در دو قسمت از انجيلعيسي اين وعده را به شاگردان. مقدس باشد در رابطه با كتاب

  : است  دادهيوحنا
فرستد، او همه چيز  القدس كه پدر او را به اسم من مي دهنده يعني روح ليكن تسلي«

  ) 26 : 14 يوحنا(» .را به شما تعليم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به ياد شما خواهد آورد
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يادي ياد داد مخصوصاً عيسي در طي خدمت زميني خود، به شاگردانش  چيزهاي ز
  . توانستند آنها بفهمند   خود كه آنها نه قادر به يادآوردن آنها بودند و نه مي و قيامدرباره مرگ

القدس بر آنان بيايد و در  به هر حال، عيسي به آنها اطمينان داد كه هنگامي كه روح
د داد بطوريكه ايشان قادر خواهند بود تا همة درون آنها ساكن شود، ايشان را تعليم خواه

القدس تعاليم عيسي  نه تنها روح. بود به ياد آورند و درك كنند آنچه را كه به ايشان تعليم داده
اي  كرد به آنها يادآوري خواهد كرد، بلكه ايشان را بگونه را زماني كه روي زمين خدمت مي

  .ا را بصورت يك انسان درك كنند خواهد كرد كه تجلي خدهدايت
.  خواهد كردوليكن چون او يعني روح راستي آيد، شمار را به جميع راستي هدايت«

است سخن خواهد گفت و از امور آينده به  كند بلكه به آنچه شنيده زيرا كه از خود تكلم نمي
  )26 : 14 يوحنا(»  .شما خبر خواهد داد

كالم «.. توانيم با توجه به گفتة عيسي تفسير كنيم را مي» جميع راستي«ينجا عبارت در ا
  )17 : 17 يوحنا(» تو راستي است

مقدس به آنان درك  القدس از طريق كتاب دهد كه روح  وعده ميعيسي به شاگردان
ن درك مطلق شامل، عهد عتيق، اي. صحيح از تجلي خداوند به صورت انسان را عطا كند

خدمت زميني عيسي و مكاشفات راستين كه بعد از روز پيطيكاست بواسطه پولس و ديگر 
  . باشد رسوالن به كليسا داده شد مي

كننده، مترجم و معلم تمام چيزهايي كه در  القدس به كليسا به عنوان مكشوف روح
  . است شدهباشند داده  محدوده مكاشفات الهي در كتاب مقدس مي

 القدس براي شاگردان تحقق وعده عيسي در مورد مكاشفه كتاب مقدس بوسيله روح
بالفاصله بعد . است شده انگيز به تصوير كشيده  در رويدادهاي روز پنطيكاست بطور شگفت

ين ا: القدس پر شدند و به زبانها صحبت كردند اين سوال مطرح شد از اينكه شاگردان از روح
  : چه معنائي دارد؟ پطرس جواب داد

 چنين خواهد گويد در ايام آخر كه خدا مي:  نبي گفتبلكه اين همان است كه يوئيل«
  )17-16 : 2اعمال (» .بود كه از روح خود بر تمام بشر خواهم ريخت
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. كند  نبي درباره روزهاي آخر اشاره مي يوئيلاي درنگ، پطرس به نبوت بدون لحظه
تعليم . هاي او نقل قول از عهد عتيق بودند اي كه پطرس كرد تقريباً نيمي از گفته در موعظه

  مسيح و تعميد و قياممقدس به روشني و با قوت تمام رويدادهاي مرگ اين قسمت از كتاب
  . شود قدس را شامل ميال روح

ميان تفسير كتب عهد عتيق توسط پطرس در اينجا با عدم توانائي درك همان كتب 
 تفاوت   در زمان حيات عيسي پس از آن تا روز پنطيكاست،توسط پطرس و ساير شاگردان
  . باشد شود كه تصوير آن براي ما بسيار دشوار مي بزرگ و آشكاري مشاهده مي

مقدس يك حركت تدريجي نبود بلكه   از درك كتابن تبديل و تغيير كلي شاگرداناي
القدس در  بالفاصله بعد از اينكه روح. القدس به وقوع پيوست بالفاصله اين تغيير با پري روح

شكها و . اي درك آنان از كتاب مقدس تغيير كرد العاده آنان سكني گزيد، بطور خارق
  . هاي آنان فوراً جاي خود را به يك درك قدرتمند و روشن دادند سردرگمي

اين تغيير اساسي از روز پنطيكاست به بعد يك وجه تمايز مشخصي براي هر ايماندار 
  . باشد از روح پر شده مي

براي مثال، پولس طرسوسي تمام عهد عتيق را نزد عماالئيل ياد گرفته بود و در زمان 
تنها . دانست ولي هنوز درك كاملي از عملكرد عهد عتيق را نميخود معلم مشهوري بود، 

پس از آنكه حنانيا اهل دمشق زماني كه دستان خود را بر روي چشمان او گذارد و دعا كرد 
ها را درك كند و به  القدس پر شده و چشمانش باز شد و توانست آن نوشته پولس از روح

      ».نمود كه او پسر خداست وعظه ميدرنگ، در كنايس به عيسي م و بي«. عمل آورد
  )20 : 9اعمال (

در اينجا يك عمل تدريجي يا يك تالش براي درك . دقت كنيد» درنگ بي«به كلمه 
القدس آمد يك نور و روشنائي و  وقتي كه روح. نبود بلكه اين درك و روشنايي فوري بود

  . ه بود پيدا كرداي از كتاب مقدس كه پولس سالها آنها را ياد گرفت درك تازه
القدس براي پولس و پطرس و تمامي مسيحيان عهد جديد انجام  چيزي را كه روح

ولي اول از هر چيز هر . اكنون نيز مايل است براي ايمانداران امروزي انجام دهد داد، هم
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يرد و دريافت و راهنما را بپذ» دهنده تسلي«القدس بايد اين معلم   روحايماندار بوسيله تعميد
  . كند

  
 

  
  
  
   

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 زندگي سرشار و هدايت ابدي

 

 

٣٠٦ 

  فصل سي و يكم
   ابديزندگي سرشار و هدايت

  
القدس كه در زندگي ايماندار نقش اساسي دارند، را  اجازه بدهيد دو مورد از خدمات روح

 فيزيكي ر بدن زندگي و سالمتي كه د-2 روزانه در مسير ارادة خدا  هدايت-1. بررسي كنيم
  .كند ايماندار تجلي مي

  
   روزانههدايت

  
زيرا همه كساني «. است  روزانه است كه توسط پولس تشريح شدهمورد اول، هدايت
  )14 :8 روميان(» .شوند ايشان پسران خدايند كه از روح خدا هدايت مي

همه كساني ”. كند كنيم پولس از زمان حال استمراري استفاده ميمهم است كه توجه 
كند بلكه از  او از يك تجربه غريب و مجرد صحبت نمي“ شوند  ميكه از روح خدا هدايت

  . يك زندگي سيال و در حال جريان
ه كلمات پولس به اندازة  دارند، ببسياري از ايمانداران حتي آنانيكه واقعاً تولد تازه

آنها تمايل دارند به تجربياتي كه يكبار در زندگي آنها اتفاق افتاده . دهند كافي اهميت نمي
توانند ادعاي مسيحي  القدس كه بر پاية آنها مي  روح تولد تازه يا تعميد تأكيد كنند از قبيل،

خاصي برخوردار است اما نه آنقدر كه ديگر البته تأكيد بر اين تجارب از اهميت . بودن كنند
  .   تحت فيض خدا را احساس نكنيم هر روزهنياز به هدايت

  .براي اينكه يك مسيحي ، ايماندار واقعي باشد بايد از روح خدا دوباره متولد شود
ولي كار .  بيابددالقدس تعمي براي اينكه يك شاهد فعال براي مسيح باشد بايد در روح

براي اينكه يك ايماندار بتواند هر روز به عنوان . شود القدس در اينجا هرگز تمام نمي روح
  .   بيابدالقدس هدايت يك مسيحي زندگي كند، بايد هر روز از روح
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 دائمي اما هدايت. داندگر  گناهكاران را تبديل به فرزندان خدا ميتولد تازه
  . كند القدس اين فرزندان را تبديل به پسران و دختران بالغ مي روح

القدس را پيش   روح و تعميد پولس به دو تجربه مقدماتي، تولد تازه14 : 8 در روميان
ند كه تنها راه رسيدن به بلوغ روحاني و موفقيت روزانه ك او تأكيد مي. است فرض قرار داده

تنها از اين . هاي زندگي دارد القدس در تمام جنبه  قدم به قدم روحمسيحي بستگي به هدايت
آيد تا همه منظورهاي خاص خود را در  القدس اين امكان بوجود مي است كه براي روح راه

  . دزندگي ايماندار به انجام رسان
  : اين با گفته پولس مطابقت دارد

زيرا كه صنعت او هستيم، آفريده شده در مسيح عيسي براي كارهاي نيكو كه خدا «
  )10 : 2 افسسيان. (قبل مهيا نمود تا در آنها سلوك نمائيم

دهد كه ما به واسطه ايمان و بوسيله  به عنوان ايمانداران، پولس اين تعليم را مي
ها يا راهها و  از آن پس، براي ادامه زندگي مسيحي ما نبايد نقشه. ايم اوند آفريده شدهخد

 همان خدائي كه مارا از قبل  شناخت و به ما  برعكس،. هاي خودمان را ادامه بدهيم فعاليت
 ما به عنوان  داده از ابتداي عالم اعمال نيكو را تدارك ديده تا بوسيلة هر يك ازتولد تازه

  .مسيحي به انجام رسند
كنيم، بلكه در جستجوي راهي هستيم كه  بنابراين، ما كارهاي نيكو را طراحي نمي

القدس براي   روحاينجاست كه هدايت. است  ما تدارك ديدهيبرا خداوند آن كارهاي نيكو را
ا نقشة خدا را آشكار و سپس القدس است كه ابتد زيرا روح. كند هر مسيحي ضرورت پيدا مي

  . كند ما را در آن هدايت مي
  .كنند متأسفانه، بسيار ي از مسيحيان امروزي به اين فرآيند بطور معكوس عمل مي

كنند و سپس بطور فورماليته دعا  هاي زندگي خود را طرح مي آنان اول فعاليتها و نقشه
د هرگز مهر تأئيد خود را بر فعاليت در حقيقت، خداون. طلبند كنند و از خداوند بركت مي مي

  . اند نخواهد گذاشت اي كه درباره آن با او مشورت نكردند و هرگز صادق نبوده يا نقشه
اين اشتباه نه تنها در زندگي تك تك ايمانداران معمول است، بلكه در فعاليتهاي 

ر و زحمت و ساعات بيشماري كا. خورد كليساها يا ديگر سازمانهاي مسيحي نيز به چشم مي
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تنها به خاطر اينكه صادقانه . شوند مبالغ هنگفتي پول بردن حصول نتيجه صرف و تلف مي
  .ايم تأئيد خدا را از ابتدا بر آن كارها نطلبيده

در حقيقت، در بيشتر اجتماعات مسيحي بزرگترين دشمن روحاني و مفيدبودن اتالف 
 به عنوان مسيحي ولي بدون هدايتوقت و عرق ريختن بيهوده در انجام كارهائي است كه 

  . شوند القدس انجام مي روح
است، كه در آتش داوري “ كاه و چوب و علف خشك”حاصل تمامي اين فعاليتها 

 . تماماً خواهند سوخت و هيچ چيز از آنها باقي نخواهد ماند نهائي خدا بر اعمال قوم خود،
  )12 : 3 قرنتيان1(

 مداوم، مستقيم ه تمايز چشمگير در كليساي عهد جديد هدايتبرعكس، يكي از وجو
هاي فراواني كه در  از ميان نمونه. القدس در تمام فعاليتهاي كليسا است الطبيعه روح و مافوق

بينيم، اجازه بدهيد تنها به يكي از آنها كه در دومين سفر  اين باره در كتاب اعمال رسوالن مي
  .باشيم كرد، اشاره داشته سول وقتي كه سيالس او را همراهي ميبشارتي پولس ر

القدس ايشان را از رسانيدن كالم  و چون از فريجه و ديار غالطيه عبور كردند، روح«
لكن روح عيسي ايشان . پس به ميسيا آمده، سعي نمودند كه به بطينا بروند. به آسيا منع نمود

شبي پولس را رويائي رخ نمود كه . واس رسيدندرا اجازت نداد و از ميسيا گذشته به تر
. به مكادونيه آمده ما را امداد فرما « :شخصي از اهل مكادونيه ايستاده بود، التماس نموده گفت

درنگ عازم سفر مكادونيه شديم زيرا به يقين دانستيم كه خداوند ما  چون اين رويا را ديده بي
  )10-6 : 16اعمال . (را خوانده است تا بشارت بديشان رسانيم

در بررسي اين عبارات، بايد به ياد داشته باشيم كه پولس و سيالس در سفر بشارتي 
  . خود در حال عمل كردند به همان دستور عيسي بودند

  )19 : 28 متي(» .پس رفته همة امتها را شاگرد سازيد«
  ). 15 : 16 مرقس(» .ددر تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه كني«

  .»  خاليق همة«، »  امتها همة«: است توجه كنيد كه اين مأموريت چقدر كلي بوده
كردن به اين مأموريت بود كه پولس و سيالس در فريجه و غالطيه ـ  در راستاي عمل

يست به با دادند و مسلماً حركت بعدي آنها مي كه امروز در آسياي صغير هستند، بشارت مي
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آنها «: خوانيم با اين حال در اعمال اينطور مي. بود طرف ايالت آسيا در غرب آسياي صغير مي
از اينجا نيز حركت . جه آنها به شمال آسيا يعني ميسيا رفتنديدر نت» از رفتن به آسيا منع شدند

ال وليكن، در اينجا نيز كتاب اعم. بود شرق مي بايست به طرف بطينا در شمال بعدي مي
  ».لكن روح عيسي ايشان را اجازت نداد. سعي نمودند كه به بطينا بروند«: گويد مي

هر دو راه براي بشارت يكي در يك طرف آسيا و ديگري در طرف ديگر بوسيله 
  . القدس بسته شد فرمان صريح روح

اي دارد  كردند كه خدا براي آنها چه نقشه بدون شك، پولس و سيالس به اين فكر مي
  . چه مسيري بايد قدم بردارندو در 

به «: گفت مردي از مكادونيه را ديده كه به او مي) ي(ولي پولس شب هنگام رويا
بدون هيچ سؤالي دريافتند كه خداوند آنها را بطرف » مكادونيه بيائيد و ما را مدد فرمائيد

غربي اروپا بدين ترتيب ترين قسمت يونان و در جنوب  در شمالي. كند  ميمكادونيه هدايت
  . براي اولين بار انجيل از آسيا خارج شد و به اروپا رسيد

 قرن بعدي تاريخ كليسا برگرديم، خواهيم فهميد كه كليسا چه نقش 19اكنون اگر به 
است، اول در درك حقيقت انجيل و سپس در انتشار فعال  اي در اروپا بازي كرده كننده تعيين

نگري خدا، انتشار  توانيم بفهميم كه چرا در حكمت و پيش براين، مياين حقيقت در دنيا بنا
پيام انجيل در اروپا توسط پولس رسول به عنوان بزرگترين رسول امتها، از اهميت و فوريت 

  .خاصي برخوردار بود
 قرن 19دانستند كه تاريخ چه مسيري را در  به هر حال، پولس و سيالس اصالً نمي

قدمي كه آنها بسوي اروپا برداشتند فقط بوسيله مكاشفه . فتبعدي در پيش خواهد گر
اگر آنها آماده پذيرش هدايت . القدس ميسر گرديد  مستقيم روحالطبيعه و هدايت مافوق
 نقشه خدا را  هم در زندگي خودشان و هم در كار تبليغ انجيل از دست  القدس نبودند، روح
  .دادند مي

الطبيعه مستقيم   مافوقسفرهاي بشارتي پولس ما هدايتدر بررسيهاي بعدي 
  .كنيم القدس را بطور چشمگيري مشاهده مي روح
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بنابراين سفر . شود  آسيا و موعظه كالم منع مي  پولس از رفتن به ايالت16در اعمال 
مهمترين خوانيم كه پولس به افسس كه   مي19در اعمال . دهد خود را بطرف اروپا ادامه مي

بينيم كه چگونه موعظه او باعث بوجود آمدن يكي از  ميگردد و مي شهر از ايالت آسيا بود بر
  . شود ترين بيداريها  در تمام طول خدمت بشارتي او مي بزرگترين و وسيع

و بدينطور دو سال گذشت به قسمي كه تمامي اهل آسيا چه يهود و چه يوناني كالم «
  )10 : 19اعمال  (».خداوند عيسي را شنيدند

قبالً پولس اجازه ورود به . يقيناً اين نكته ارزش اين را دارد كه به آن توجه دقيق كنيم
حاال او در وقت . القدس نداشت كردن با هيچ شخصي را از طرف روح آسيا و حتي صحبت

أثير شگرف القدس پس از بازگشت به آسيا شاهد ت ح  روتعيين شدة خداوند و تحت هدايت
  .آمدند پيام انجيل بود بطوريكه تمامي اهل آسيا براي شنيدن انجيل مسيح مي

  :رسيم براساس اين واقعيات ما به دو نتيجه مي
كرد  القدس عمل مي  روح اگر پولس در اولين ديدار خود از آسيا برعكس هدايت-1

  . شد ديگري مواجه نميشد، جز با نااميدي و شكست با چيز  و وارد آسيا مي
 كند، به آنجا القدس او را هدايت  اگر پولس پيش از موعد، و قبل از آنكه روح-2

رفت به آساني مانع آن حركت مقتدرانة روح خدائي كه بعداً افتخار آن را پيدا كرد تا  مي
  .شاهد آن باشد

ي براي مسيح و خواهند شاهد چه درسي در اينجا براي تمامي آناني كه مي
ريزي شده، دوعامل مهم  در هر فعاليت برنامه. موعظه كالم او باشند وجود دارند

  . زمان-2 مكان -1  :بايد به آنها توجه كنيم وجودداردكه
ما : مقدس با تئوري علمي مدرن نسبيت، همخواني دارد در اين مورد، مكاشفه كتاب

اين . م مگر آنكه زمان را نيز مشخص كنيمتوانيم مشخص كني هرگز بطور دقيق مكان را نمي
  . دو عامل به هم وابسته هستند و جداشدني نيستند

  . است اين حقيقت قرنها قبل بوسيله سليمان بيان شده
  )1 :3 جامعه(» .و هر مطلبي را زير آسمان وقتي است. براي هرچيزي زماني است«



311   سي يكمفصل 

 

 درست انجام دهيم و يا هدفي درست داشته اين به تنهائي كافي نيست كه ما كاري را
براي اينكه ما از بركات و موفقيت خدا برخوردار شويم بايد كار درست را در وقت . باشيم

وقتيكه . مناسب انجام بدهيم و همچنين هدف درست را در زمان درست تشخيص دهيم
انسان » بعداً«ا بگويد و وقتي خد» بعداً«بيهوده است كه انسان بگويد » حاال«: گويد خداوند مي

  .»حاال«بگويد 
است، نه تنها  القدس در كليسا تعيين كرده يكي از خدماتي را كه خدا براي روح
باشد، بلكه تعيين زمان درست و فصل درست  آشكاركردن عمل درست و هدفي درست مي

  . نيز است
براي اند كه جائي  عده بسياري از مسيحيان صادق با نيت خوب هرگز ياد نگرفته

به همين دليل مكرراً با شكست مواجه . القدس در زندگيشان باقي بگذاريد  روحهدايت
اند و هدف درست را در موقع  شوند، زيرا كار درست را در زمان مناسب انجام نداده مي

  . اند مناسب اتخاذ نكرده
  : است در رابطه با اين مسأله، اشعياء نبي يك سؤال طرح كرده

     »يست كه روح خدا را قانون داده يا مشير او بوده او را تعليم داده ياشد؟ك«
  )13 : 40ياء عاش(

كنند تا  آنها سعي مي. دهند همين عمل را امروزه هم بسياري از مسيحيان انجام مي
ي خود آنها نقشه و فعاليتها. القدس تسلي دهنده باشند  كنند و براي روحروح خدا را هدايت

گويند كي يا چگونه يا كجا منتظر بركات  القدس فقط مي كنند و بعد به روح ريزي مي را طرح
در چه تعداد از اجتماعات كليسايي جائي واقعي براي هدايت و دخالت مستقيم . او باشند

  ايم؟  القدس گذاشته روح
  »شكست«: ن كردتوان تنها در يك كلمه بيا القدس را مي نتيجه اين تلقي اشتباه از روح

القدس   روح يا حتي تعميدچنين ايمانداراني ممكن است تجربيات عالي از تولد تازه
با وجود اين، در زندگي .  خود به مسيح صادق و صميمي باشندباشند و در اعتراف داشته

ود زيرا آنها به اين قانون بزرگ زندگي ش شان پيروزي كامل و پر ثمر ديده نمي روزمره
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شوند ايشان پسران   ميزيرا همه كساني كه از روح خدا هدايت«: كنند مسيحي توجه نمي
  )14 :8 روميان(» .خدايند

  
  زندگي براي يك شخص كامل

  
القدس   ديگر از كارهاي روح مداوم خدا در زندگي ايماندار، راه را براي يكيهدايت

رابطه بين هدايت خداوند و . زندگي سرشار براي تمام شخصيت ايماندار: سازد هموار مي
  . است يك زندگي كامل و خودكفا بطرز زيبائي در كتاب اشعياء توصيف شده

 نموده، جان تو را در مكانهاي خشك سير خواهد و خداوند تو را هميشه هدايت«
د و استخوانهايت را قوي خواهد ساخت و تو مثل باغ سيرآب و مانند چشمه آب كه آبش كر

  )11 : 58اشعياء (» .كم نشود خواهي بود
 كند كه بوسيله خداوند بطور مداوم آنگونه هدايت اشعياء شخصي را توصيف مي

ر شخصيت او شود كه گويي در درون خود چشمه جوشاني وجود دارد كه در سرتاس مي
در عهد جديد پولس . كند  و روح او را با طراوت و احيا ميشود و تمامي بدن جاري مي

  . القدس ساكن در ايماندار روح: كند منشاء اين زندگي جوشان را بيان مي
ت پسر خدا به قوت معروف گرديد از قيامت مردگان يعني و به حسب روح قدوسي«

  ).4 : 1 روميان. (وند ما عيسي مسيحخدا
 مرده عيسي را از قبر ـ بود كه بدن» القدس روح«ـ معادل عبري » روح قدوسيت«اين 

القدس  روح. برخيزانيد و حقانيت ادعاي عيسي مبني بر پسر خدا بودن خود را ثابت كرد
  . اري كه در او ساكن شود خواهد دادهمين خدمت را براي هر ايماند

واگر روح او كه عيسي را از مردگان برخيزانيد در شما ساكن باشد، او كه مسيح را «
از مردگان برخيزانيد، بدنهاي فاني شما را نيز زنده خواهد ساخت به روح خود كه در شما 

  )11 : 8 روميان. (ساكن است
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تاخيز اول به كمال خواهد رسيد، زمانيكه مردگان عادل القدس در رس اين خدمت روح
  .   كنند فناناپذير قيامبا بدن

دانيم او كه عيسي خداوند را برخيزانيد ما را نيز با عيسي خواهد برخيزانيد  چون مي« 
  )14 : 4دوم قرنتيان . (و با شما حاضر خواهد ساخت

 ايمانداران در عصر حاضر داراي يك القدس براي بدن  اين خدمت روح به هر حال،
حتي حاال هم روح خدا كه در ايماندار ساكن است، در بدن فيزيكي او . باشد ميانجي مي

كند كه مانع ورود حاالت  سطحي از يك زندگي عالي و سالمتي جسماني را ايجاد مي
  .  اين هدف عالي بود كه عيسي آمد براي تحقق. ودش  مانند بيماري و ضعف ميشيطاني

  ).10 :10 يوحنا. (من آمدم تا ايشان حيات يابند و آنرا زيادتر حاصل كنند«
آيد، ولي   بوجود ميقبالً گفتيم كه اولين قسمت از زندگي عالي بوسيله تولد تازه

حتي در عصر حاضر نيز خداوند . شود القدس حاصل مي  روحزندگي سرشار از طريق تعميد
اين زندگي عالي، لبريز و فراوان از حيات را نه تنها براي نيازهاي روحي و باطني انسان بلكه 

  . دهد براي طبيعت انساني و همچنين براي نيازهاي جسماني او نيز كافي قرار مي
اكنون از  اند ولي از هم  كرده نرسيده قيامدر عصر حاضر هنوز ايمانداران به بدن
پولس معجزه زندگي قيام كرده در جسم . زندگي قيام كرده در جسم فاني برخوردار هستند

  . كند فاني را در قبال فشارهاي فيزيكي و روحي چنين توصيف مي
تعاقب .  نيدر همه چيز زحمت كشيده ولي در شكنجه نيستيم، متحير ولي مأيوس«

پيوسته عيسي خداوند را در جسد . كرده شده نه متروك، افكنده شده، ولي هالك شده ني
  ). 11-8 : 4دوم قرنتيان . ( ما ظاهر شودكنيم تا حيات عيسي هم در بدن خود حمل مي

اين حيات عالي در عيسي بايد نمايان شود و حضور او ! چه كلمات حيرت انگيزي
  .  تأثيرات مرئي در جسم ما كه حاصل آن است، به ظهور برسد لةبايد بوسي

كند، ولي بار دوم درباره جسم  را دوباره تكرار مي» در جسد ما«براي تأكيد، پولس 
 كرده در با اين عبارت او تمام تفاسيري را كه مربوط به بدنهاي قيام. كند فاني ما صحبت مي

  . ذاردگ باشد كناري مي آينده مي
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در بيان تمامي فشارهايي كه . كند  فيزيكي ما در زمان حال صحبت مياو درباره بدن
 ـ بدن ما بوسيله همان زندگي عالي شود ـ چه طبيعي و چه شيطاني بر عليه بدن ما وارد مي

  . شود  خورد، تقويت مي شود و هرگز شكست نمي وقفه جاري مي كه از درون ما بي
كرده مسيح در  ظهور يك زندگي قدرتمند، پيروز و مافوق الطبيعه بواسطه زندگي قيام

 شاهد اثرات است بلكه ما هر روزه  ايمانداران تنها براي روز رستاخيز كنار گذاشته نشدهبدن
اي ما يك اصل اين ظهور حيات عيسي در بدنه. آن در حيات بدنهاي فاني خودمان هستيم

  . باشد كتاب مقدسي براي شفاي عالي و سالمتي جسم ما مي
رو   پايدار يك تضاد است كه در سرتاسر انجيل با آن روبه تمركز بر روي اين معجزه

  . شويم مي
  كند، پولس هر جا كه به حيات مسيح تصريح مي. اي است بسوي زندگي  دروازهمرگ

پيوسته قتل عيسي خداوند را در جسد خود حمل ”: كند حبت مياول از هويت مرگ او ص
  “ .كنيم مي

خواهيم با او  اگر مي.  طبيعي نمرد، بلكه او را مصلوب كردندعيسي با يك مرگ
 وارد حيات باطني ما ولي پس از مصلوب شدن قيام. شناخته شويم بايد با او مصلوب شويم

  . ديون گناه يا شيطان يا جسم و يا دنيا نيستشود كه ديگر م مي
  . كند پولس به هر دو حالت چه منفي و چه مثبت اين تبديل اشاره مي

كنم ليكن نه من بعد از اين، بلكه مسيح در  ام ولي زندگي مي با مسيح مصلوب شده«
را كنم كه م كنم، به ايمان پسر خدا مي كند و زندگي كه الحال در جسم مي من زندگي مي

  )20 : 2 غالطيان(» .محبت نمود و خود را براي من داد
دهد و  اين فرايند مصلوب شدن به تمامي ضعفها در اين دنياي زودگذر پايان مي

كند تا وارد ظرفهاي گلي ما  راهي براي زندگي جديد كه همانا حيات خداوند است باز مي
ولي اين حيات  وز به همان اندازه شكننده است،اين ظرف هن. شود و در آنجا سكني گزيند 

تا زماني كه دنياي كنوني وجود دارد، هميشه بين . است پايان  ناپذير و بي جديد در آن شكست
از اين جهت انسانيت «. ضعف جسم و حيات تازه در روح يك كشمكش جاري وجود دارد

  )14 :4دوم قرنتيان  (». گردد ليكن، باطن روزبروز تازه مي. شود ظاهري ما فاني مي
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  فيزيكي ما هنوز هم تحت سلطه بيماري و ضعف بيروني است، ولي زندگي قيامبدن
اي كه در درون ما است قدرت اين را دارد كه تمامي ضعفها را متوقف كند تا زمانيكه  كرده

زيرا در ميان «: گويد  كه پولس ميبعد از آن همانطور. وظيفة زندگي ايمانداران كامالً ادا گردد
اين دو سخت گرفتارم چونكه خواهش دارم تا رحلت كنم و با مسيح باشم، زيرا اين بسيار 

  )23 :1 فيليپيان(» .بهتر است
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  فصل سي و دوم
  فوران محبت الهي

  
القدس در   روحاي كه تعميد ما اين بخش را به آخرين، عاليترين و مهمترين نتيجه

  : گويد  چنين ميپولس در روميان. آورد اختصاص خواهيم داد زندگي يك  ايماندار به بار مي
» .القدس كه به ما عطا شده ريخته شده است محبت خدا در دلهاي ما به روح« 

  )5 : 5 روميان(
پولس در اينجا از محبت . را درك كنيم» محبت خداوند«رت الزم است كه معني عبا

. كند او درباره محبت خدا صحبت مي. كند انساني يا حتي محبت براي خدا صحبت نمي
القدس اين محبت را در درون قلب ايمانداران جاري ساخته  محبت خود خداوند كه روح

   محبت انساني باالتر است،شود از هر القدس عطا مي  بوسيلة روح اين محبت خدا كه. است
  . همچنانكه آسمان از زمين باالتر است

هاي زيادي را  كنيم، و نمونه ما در زندگي طبيعي خود محبتهاي گوناگوني را تجربه مي
براي مثال ما مي توانيم از آن نوع محبتي كه صرفًا يك هوس . ميآور توانيم بدست از آنها مي

و يا . آيد كه پس از ازدواج ميان زن و شوهر بوجود ميو يا محبتي . جنسي است نام ببريم
و يا حتي بيرون از چارچوب . محبتي كه ميان والدين و فرزندان در يك خانواده است

باشند، مثل محبت داوود و يوناتان به  توانند به هم داشته خانواده، محبتي كه دو دوست مي
  .يكديگر

  
  طبيعت محبت خداوند

  
توان در تمامي نژادهاي  اع ديگر آن را به درجات مختلف ميهمه اين محبتها و انو

زبان يوناني كه از لحاظ . است، پيدا كرد بشري حتي جاهائي كه انجيل هرگز موعظه نشده
در اين . ها دارد هاي گوناگوني براي توصيف انواع محبت باشد، واژه وسعت كلمات غني مي
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 "agape"صورت اسمي اين كلمه . رود اي است كه براي محبت آسمان بكار مي زبان كلمه
  ."agapao"است و صورت فعلي آن 

»Agape « داللت بر محبت كامل بين شخصيتهاي الوهيت يعني پدر، پسر و
كند كه باعث شد تا  همچنين به محبت خدا نسبت به انسان نيز اشاره مي. القدس دارد روح

 كند تا انسان از گناه و عواقب آن خدا پسر يگانه خود را بدهد و مسيح زندگي خود را تقديم
القدس در قلبهاي همه آناني كه به مسيح  اين واژه به محبتي كه خدا بواسطة روح. نجات يابد
اكنون قادر هستيم حرفهاي يوحناي رسول را در رساله اول . كند آورند نيز اشاره مي ايمان مي

  : خود درك كنيم
ا كه محبت از خداست و هر كه محبت زير.  يكديگر را محبت نمائيم اي حبيبان،«

نمايد خدا را  و كسي كه محبت نمي. شناسد است و خدا را مي نمايد از خدا مولود شده مي
  ) 8-7 : 4يوحنا 1(» .شناسد زيرا كه خدا محبت است نمي

يوحنا تعليم .  هستندAgapeo و Agapeكند   استفاده ميكلمات يوناني كه يوحنا
تواند آنرا تجربه كند مگر   كه كسي نميagapeه يك نوع محبت وجود دارد بنام دهد ك مي

  . اين نوع محبت فقط از خدا است. باشد آنكه از خدا متولد شده
باشد به همان اندازه از طريق   اي ظهور كرده هر كسي كه اين نوع محبت د راو تا اندازه

 برعكس، شخصي كه هرگز اين چنين محبتي در او نمايان . خدا را شناخته استتولد تازه
هر اندازه كه يك شخص به شناخت خدا برسد به . نشده او هرگز خدا را نشناخته است

شود و اين محبت را به ديگران نيز  همان اندازه بواسطه محبت الهي در او تحول ايجاد مي
  . كند ابراز مي

 در ـ با تجربه تولد تازه محبت الهي  ـAgapeكند ظهور  مي اشاره همانطور كه يوحنا
  . اين مطلب با گفته پولس مطابقت دارد. شود انسان شروع مي

ريا  ايد تا محبت برادرانه بي  راستي طاهر ساختهچون نفسهاي خود را به اطاعت«
 يافتيد نه از از آنرو كه تولد تازه. بنمائيدداشته باشيد سپس يكديگر را از دل بشدت محبت 

            » .تخم فاني بلكه از غيرفاني يعني به كالم خدا كه زنده و تا ابداآلباد باقي است
  )23-22 : 1اول پطرس(
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، فعلي را كه براي »يكديگر را به شدت از دل محبت بمائيد«گويد  وقتي كه پطرس مي
: رود، يعني اي است كه براي محبت الهي بكار مي برد يكبار ديگر همان واژه ميبكار » محبت«

agapao .  
 را از تخم غيرفاني او تجلي محبت الهي را مستقيماً به اين حقيقت كه آنان تولد تازه

 تخم  توان محبت الهي مساوي است با توان گفت، پس مي. سازد اند مربوط مي كالم خدا يافته
  .كلمات كاشته شده در بدو تولد تازه در دلهاي ايمانداران

با اين حال، خداوند مايل است كه اين تجربه اوليه محبت الهي را كه در بدو تولد 
  : گويد بخاطر همين پولس مي. القدس افزايش و توسعه يابد  روحيابيم و با تعميد  ميتازه

     »است القدس كه به ما عطا شد ريخته شده ا در دلهاي ما به روحمحبت خد«
  )5 : 5 روميان(

فعلي را كه او با . برد براي محبت الهي بكار مي» Agape«يكبار ديگر پولس، كلمه 
. است، كه بصورت زمان كامل بكار رفته است» ريخته شده«است  اين كلمه همراه ساخته

معني آن اين . باشد ان كامل معموالً در زبان يوناني نشانه اتمام و كامليت مياستفاده از زم
القدس، خداوند قلب ايمانداران را با محبت كامل   روحاست كه با اين عمل يعني با تعميد

ال بنابراين ايماندار الزم نيست كه به دنب. گذارد و هيچ چيز از آن را فرو نمي. سازد الهي پر مي
اكنون دريافت  محبت بيشتر خداوند باشد او تنها بايد بپذيرد، لذت ببرد و آن چيزي را كه هم

  . كرده، ظاهر سازد
است و از خداوند خواهان محبت بيشتري است  زيرا ايمانداري كه از روح پر شده
 اكنون چنين شخصي هم. پي بدنبال آب باشد سي سي مانند كسي است كه در كنار رودخانه مي

تنها چيزي كه او نياز دارد استفاده از اين ذخيره . خيلي بيشتر از نيازش، آب در اختيار دارد
  . بزرگ آب است

گويد كه در  القدس يافته است، مي  روحبدين طريق، عيسي به ايمانداري كه تعميد
است جاري هاي آب حيات كه مملو از فيض و محبت الهي   درون او نه يك نهر بلكه نهر

.          تواند در زندگي آن ايماندار بوجود آيد خواهد شد، بيش از هر احتياج ديگري كه مي
  )39-38 : 7 يوحنا(
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القدس در   بطور دقيق اين محبت الهي را كه بوسيله روحپولس در نامه خود به روميان
  . كند  ميشود توصيف اندرون يك ايماندار ريخته مي

دينان وفات  زيرا هنگامي كه ما هنوز ضعيف بوديم، در زمان معيني مسيح براي بي«
زيرا بعيد است كه براي شخص عادل كسي بميرد هرچند در راه مرد نيكو ممكن است . يافت

كند از اينكه هنگامي  لكن خدا محبت خود را در ما ثابت مي. كسي نيز جرأت كند كه بميرد
  )8-6 : 5 روميان(» .اهكار بوديم مسيح در راه ما مردكه ما هنوز گن

كند كه حتي يك محبت طبيعي، جدا از فيض خداوند  پولس اشاره به اين نكته مي
. تواند يك نفر را  وادار كند تا به خاطر دوستش كه انساني خوب و عادل است، بميرد مي

ست مادري را وادار كند تا به خاطر درست به همان صورت كه يك محبت طبيعي ممكن ا
الطبيعه خدا  دهد كه محبت مافوق سپس پولس نشان مي. فرزندش از جان خود دست بكشد

شود كه مسيح به خاطر گناهكاراني كه هيچ ادعائي به داشتن هيچ  در اين حقيقت آشكار مي
  . نوع محبت طبيعي نداشتند، مرد

راي آنان مرد از اين عبارت  استفاده پولس براي توصيف وضعيت كساني كه عيسي ب
معناي اين عبارت اين است كه آن اشخاص . »كاران گناه«.... » دين بي«... و » ضعيف«:  كند مي

در آن زمان كامالً از كمك به خودشان عاجز بودند و كامالً با خدا بيگانه و برعليه او عاصي 
 ـ محبت الهي ـ را به طور كامل agapeبا مردن به خاطر اين چنين انسانهائي، مسيح . بودند

  .ظاهر ساخت
  . دهد  نيز محبت الهي را به همين شكل توضيح مييوحنا

است به اينكه خدا پسر يگانه خود را به جهان فرستاد  و محبت خدا به ما ظاهر شده«
  )9 : 4يوحنا 1. (تا به وي زيست نمائيم

داشتني نيستند و يا حتي عليه  اني كه دوستبرعكس، اول اين محبت آزادانه به كس
عيسي مسيح اين محبت الهي را با دعائي كه براي آناني . شود اند، داده مي خدا شورش كرده

  . كه او را مصلوب كردند نشان داد
  )34 : 23 لوقا(» كنند دانند چه مي اي پدر، اينها را بيامرز، زيرا كه نمي«

  . كردند اظهار كرد استيفان شهيد زماني كه او را سنگسار ميهمين محبت الهي را 
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  )6 : 7اعمال . (خداوند، اين گناه را بر اينها مگير«
همان محبت را دوباره در كلمات مردي كه شاهد سنگسار شدن استيفان بود، يعني 

بينم كه درباره برادران يهودي خودش، كه  شائول طرسوسي كه بعداً پولس ناميده شد مي
  . كند دادند اظهار مي مواره او را رد و مورد اذيت و آزار قرار ميه

القدس مرا شاهد است كه  گويم و دروغ ني و مميز من در روح در مسيح راست مي«
بودم كه خود از مسيح محروم  مرا غمي عظيم و در دلم وجع دائمي است زيرا راضي هم مي

  )3-1 : 9 روميان(» .شوم درراه برادرانم كه به حسب جسم خويشان منند
كشد و مايل  كنند حسرت مي پولس به شدت براي نجات يهودياني كه او را اذيت مي

است كه حتي از بركات و نجات خود محروم شود و به لعنت بدون بخشش گناه و نتايج آن 
 شناخت و داند كه اين پولس مي. بازگردد ولي برادران يهودي او نجات مسيح را حاصل كنند

: گويد خاطر همين او مي القدس در درون او است به واسطة حضور روح تجربه محبت تنها به
  ».القدس مرا شاهد است ضمير من در روح«

  
  محبت بزرگترين است

  
القدس دارد، فوران   روحگفتيم كه در بين اهداف مختلفي كه خدا براي عطاي تعميد

دليل آن اين است كه . داران دارد و مهمي را در قلب ايمانخصوص  محبت الهي جاي به
دار، ساير ثمرات ديگر تعميد  بدون حاكميت و نفوذ كامل محبت الهي در قلب ايمان

. ها تأمين نخواهد شد دهند و منظور اصلي آن شان را از دست مي القدس اهميت حقيقي روح
  .  داردAgapeت بر اهميت داشتن كند كه دالل پولس به يك مثال زنده و واضح اشاره مي

هاي مردم و فرشتگان سخن گويم و محبت نداشته باشم مثل نحاس صدا  اگر به زبان«
 داشته باشم و جميع اسرار و همه علم را بدانم و اگر نبوت. ام دهنده و سنج فغان كننده شده
» .حبت نداشته باشم هيچ هستمها را نقل كنم و م حدي كه كوه و ايمان كامل داشته باشم به

  )2-1:13ن قرنتيا اول(
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گذارد كه از عطاياي روحاني  داري مي جاي ايمان پولس با فروتني، خود را به
او قبل از آن در همين رسالة . برخوردار است  ولي كمبود محبت الهي در او وجود دارد

گذارد  داري مي سپس خود را به جاي ايمان. شمرد القدس را برمي  روحن نُه عطايقرنتيا اول
  .مند است ولي محبت الهي ندارد  بهرهكه از تمامي عطايا

كند كه  طبيعي اشاره مي ها، آن هم تا حد فوق در وهلة اول او به امكان استفاده از زبان
و . كردن باشد بان فرشتگان نيز قادر به صحبتهاي ناشناخته انساني بلكه به ز نه تنها به زبان
دهنده و  كار ببرد تنها نحاص صدا گويد كه اگر او اين عطا را بدون محبت الهي به در ادامه مي

  .اي است كه از درون تو خالي است سنج فغان كننده
م علم، ، كالكند مانند نبوت سپس او به استفاده از ديگر عطاياي روحاني اشاره مي

 بدون داشتن محبت الهي به گويد استفاده از اين عطايا ولي مي. كالم حكمت، يا حتي ايمان
  .دي آيشمار نم

اين حرفها جواب سؤالي است كه در بيشتر اجتماعات مسيحي اين روزها طرح 
 بله، كامالً .ها سوء استفاده شود؟ جواب واضح است آيا امكان دارد كه از عطاي زبان: شود مي

ها جدا از  هر نوع استفاده از زبان. ها سوء استفاده شود اين امكان وجود دارد كه از زبان
شود كه ايماندار چيزي بيشتر از صداي يك  استفاده است زيرا موجب مي محبت الهي، سوء

  .نحاس يا سنج نباشد و البته اين هدف اصلي خدا از دادن آن عطا نيست
كند مانند   كه پولس در آيات بعدي به آنها اشاره ميگر عطايااين مسئله شامل دي

با استفاده از اين عطايا جدا از محبت الهي . شود علم يا حكمت و ايمان نيز مي  يا كالمنبوت
  .شود هدف اصلي خداوند محو مي

ستفاده از سه خصوصي در سوءا هرحال تجربه بارها ثابت كرده است كه خطر به به
به همين دليل .  وجود داردها و نبوت ها، ترجمة زبان عطاي مرتبط با زبان يعني عطاهاي زبان

 پولس يك باب كامل را به اين حقيقت اختصاص داده تا قانوني براي 14ن باب قرنتيا در اول
 اگر امكان سوءاستفاده از اين عطايا.  بدهدخصوص و كنترل آنها استفاده از اين سه عطاي به

پس براي تأييد حقايق . داران نبود ديگر الزم نبود قانوني براي كنترل آنها باشد وسيلة ايمان به
  .به يك قانون نياز است
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 است به دهد الزم  تعليم مي1:13ن  قرنتيا هرحال در تفسير آنچه كه پولس در اول به
  :گويد او مي. گيرد توجه الزم را مبذول داريم هايي كه بكار مي واژه

هاي مردم و فرشتگان سخن گويم و محبت نداشته باشم مثل نحاس صدا  اگر به زبان«
  )1:13ن قرنتيا اول( ».ام كننده شده دهنده و سنج فغان

در اين حال . كند مه به يك تبديل اشاره مي، اين كل»ام شده«: به اين عبارت توجه كنيد
  .القدس قرار ندارد  روحدار  ديگر در همان وضعيت روحاني اوليه هنگام تعميد ايمان

واسطة ايمان به مسيح  دانست به آن زمان، او از بخشش گناهانش مطمئن بود و مي
در . القدس قرار بدهد ترل روحاو مايل بود كه خود را كامالً تحت كن. قلبش پاك شده است

است تا  القدس آمده ها به اين داللت داشت كه روح اين وضعيت ظهور اوليه صحبت به زبان
  . دار سكني گزيند و كنترل زندگي او را در دست بگيرد در درون ايمان

داري كه در اينجا پولس  با اين حال، پس از سپري شدن يك مدت زماني، ايمان
. توجهي و نااطاعتي هاي ظاهري را حفظ كرده ولي بواسطة بي شانهكند،  ن مجسم مي

بدين ترتيب فرايند . است پاكي دروني و تسليم شدگي كامل خود را حفظ نمايد نتوانسته
اي ظاهري تنزل كرده بدون اينكه با حقايق دروني  ها تنها در حد نشانه صحبت به زبان

  . روحاني تطابق داده باشد
مقدس و  وسيلة كتاب ر اين واقعيت، ما بايد دو واقعيت تأييد شده بهبه منظور درك بهت

  .تجربه را با هم در نظر بگيريم
قلب او : دار بايد دو شرط را تأمين كند القدس ايمان   روحاول، اينكه موقع تعميد

، باالخص زبان بواسطة ايمان به مسيح پاك شده باشد و مصمم باشد تا كنترل اعضاي بدن
  .  القدس بسپارد خود را به روح

چ وجه تضمين يالقدس به ه  روحدوم، پاك و تسليم شدن ايماندار در هنگام تعميد
  كردن به زبانها ادامه دهد   كند كه او براي هميشه در آن حالت بماند، حتي اگر به صحبتينم

اگر كسي از يك عطا سوءاستفاده كند خدا : گويند اي مي در رابطه با اين مطلب عده
  .كامالً آن عطا را از او سلب خواهد كرد

  .مقدس هرحال اين فرضيه نه منطقي است و نه مورد تأييد كتاب به
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از نظر منطق اگر يك عطا تنها با ميل و اراده عطا كننده سلب شود در آن صورت از 
عطاي . ض بوده نه عطاي مجانييك امانت يا قر. همان اول  عطاي راستين نبوده است

شود و از بعد از آن تنها به دريافت  شد از كنترل عطا كننده خارج مي  مجاني همينكه داده
. كننده بستگي خواهد داشت كه از آن سوءاستفاده يا استفاده بكند و يا اصالً استفاده نكند

  .كند مقدس اين را يادآوري مي كتاب
  )29:11 روميان( ».ا بازگشتي نيستها و دعوت خد زيرا كه در نعمت«

به خدا نسبت داده شده نه به انسان زيرا اگر خدا عطايي » بازگشتي نيست«اين كلمه 
كننده بستگي دارد نه به  بنابراين استفادة مناسب از عطا به دريافت. گيرد دهد پس نمي را مي

كند كه  بطه خداوند با انسان صدق مياين مسئله در تمام را. خداوند كه عطا را داده است
  .شود عطاياي روحاني را نيز شامل مي

كه  القدس هستند و يا آناني  روحدنبال تعميد كه به رسيم كه آناني پس به اين نتيجه مي
كنند بايد هوشيارانه و سنجيده  ها صحبت مي اند و به زبان القدس را دريافت كرده تعميد روح

مقدس، دريافت اين عطا همراه با نشانة ظاهري است و  طبق كتاب. طا برخورد كنندبا اين ع
ولي امكان اين وجود دارد كه نشانة . القدس پر شود بدون آن امكان ندارد كسي از روح

تنها يك امتحان براي . القدس باشد ظاهري را داشته باشد بدون اينكه از درون پر از روح
قدر از روح پر باشيم به همان  هر چه. د دارد و آن محبت استالقدس وجو دانستن پري روح

از محبتي كه در ما است، از ) ي(و هرگز بيشتر. شويم اندازه از محبت الهي مملو مي
  .شويم القدس پر نمي روح

  . كند طور واضح اين مسئله را روشن مي  بهيوحنا
نمائيم خدا در ما ساكن است و كسي هرگز خدا را نديد، اگر يكديگر را محبت «

دانيم كه در وي ساكن هستيم و او در ما زيرا كه  از اين مي. محبت او در ما كامل شده است
  ».از روح خود به ما داده است

و ما دانسته و باور كرديم آن محبتي را كه خدا با ما نموده است خدا محبت است . 16
  )16،13تا12:4 يوحنا( . و خدا در ويو هر كه در محبت ساكن است در خدا ساكن است
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عالوه بر آن پولس به محبت جايگاه و احترام خاصي را در بين تمام فيوضات و 
  . عطاياي الهي قائل است

ها  يعني ايمان و اميد و محبت اما بزرگتر از اين: و الحال اين سه چيز باقي است«
  )13:13ن قرنتيا اول( ».محبت است

داران بزرگترين و  القدس در درون ايمان هاي روح با وجود تمامي عملكرد
ما در چهار بخش اخير به هشت . ترين چيز همانا محبت الهي در قلب آنان است جاودانه

. يجاد شوندا.  روح القدسثمرة مهمي كه خدا مايل است در زندگي ايماندار بواسطة تعميد
  .اشاره كرديم

  قدرت شهادت
 جالل دادن و پرستش عيسي

 الطبيعي پيش درآمدي از قوت آسماني و ورود به يك زندگي فوق

 .برد كمك در دعا، بطوريكه ايماندار را از حد توان و درك طبيعي باالتر مي

 مقدس شناخت و درك جديد از كتاب

 راده او روزانة خداوند در راه اهدايت

 زندگي و سالمت جسماني

 داران از محبت الهي پر شدن قلب ايمان

ما در قسمت بعدي نتايج اين تجربه را در پرستش اجتماعات مسيحي بررسي خواهيم 
 .كرد
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  فصل سي و سوم
  آزادي تحت كنترل

  
رويم و به بررسي زندگي عمومي و پرستش دار ب اكنون بايد فراتر از زندگي يك فرد ايمان

  .و عبادت جماعت مسيحي بپردازيم
  :ها هستند ها جواب بدهيم اين سؤاالتي كه ما بايد به آن

القدس در زندگي و تجربه  جماعت ايماندرارن در كل چه تغييري   روحتعميد
  كند؟  ايجاد مي

القدس را   روح اعضاء آن تعميدچه ويژگيهايي جماعت ايمانداران را كه بيشتر
 ؟.سازد گيرند، متمايز مي اند و آزادانه قوت ناشي از آن را به كار مي يافته

اي ندارند در  تفاوت چنين جماعتي با جماعتي كه اعضاء آن چنين تجربه
 چيست؟ 

وجود آمدن  جهت پاسخگويي به اين سؤال بايد دو روش اصلي كه باعث به
كه هنوز اين تجربه  اند و ديگراني  القدس پر شده كنندگاني كه از روح ين عبادتتفاوت ب

  . اند بررسي كنيم را دريافت نكرده
  

  تحت خداوندي روح
 

»         روح خداوند است آنجا آزادي است اما خداوند روح است و جائيكه «
  )17:3ن قرنتيا دوم(

كنندگان  القدس در يك اجتماع عبادت ربارة حضور مؤثر روحپولس به دو حقيقت بزرگ د
 ”Lord“در عهدجديد كلمة . القدس، خداوند است اولين نكته آن است كه روح. كند اشاره مي

اين كلمه در عهدعتيق به هيچ موجود يا .  در عهدعتيق را در بر دارد”Jehovah“همان معني
  . دشو مخلوق ديگري به جز خداي حقيقي اطالق نمي
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خداي پدر، خداوند است، خداي . اين عنوان به هر سه شخصيت الوهيت داده شده است
، »خداوند روح است«گويد  وقتي پولس مي. القدس نيز خداوند است پسر، خداوند است، و روح

  .باشد القدس در كليسا مي تأكيد او بر حاكميت واالي روح
آن است كه هر جايي كه در كليسا، كند،  دومين حقيقت بزرگ كه پولس به آن اشاره مي

با يك تغيير جزئي در . است» آزادي«عنوان خداوند بشناسند، نتيجه آن در كليسا  القدس را به روح
هرجا كه «به جاي اينكه بگوئيم . برد توان به اهميت حقيقي آن پي الذكر مي بخش دوم از آيه فوق

هر جا كه روح، خداوند است، آنجا «م توانيم بگوئي ، مي»روح خداوند است، آنجا آزادي است
شود كه اعضاء آن، خداوندي  هنگامي وارد جماعت ايمانداران مي. آزادي حقيقي. »آزادي است

  .القدس را اعالم كنند و به آن تسليم شوند روح
است، با قرار دادن  القدس را يافته  روحبدين ترتيب اولين ويژگي مهم جماعتي كه تعميد

» حكومت«و » آزادي«اين دو واژه، . بندي و خالصه نمائيم توانيم، جمع  واژه در كنار هم ميدو
  .است

ممكن است كسي مخالفت . رسند نظر مي در نگاه اول اين دو كلمه در كنار هم ناسازگار به
و اگر تحت . ميستياگر ما آزادي داريم، در آنصورت تحت حكومت ن«خود را اينطور ابراز كند 

كنند حكومت و آزادي  در واقع مردم احساس مي» .ت هستيم پس ديگر آزادي نداريمحكوم
  .شود اين نه تنها امور روحاني بلكه، قلمرو سياست را نيز شامل مي. مخالف يكديگر هستند

عنوان مدير يك كالج   در كنيا در شرق آفريقا به1961 تا 1957هاي  كه من در سال هنگامي
در آن زمان مردم آفريقايي كنيا با . آورم خاطر مي اسي آنجا را بهكردم وضعيت سي خدمت مي

واژة سواحيلي كه براي استقالل بكار . اشتياق در انتظار زماني بودند كه به استقالل كامل برسند
مردم عامي با .  بود، كه معني آن آزادي است، و در آن زمان بر زبان همه بودuhuruشد  گرفته مي

  . درست كرده بودند» آزادي «  يا uhuruر جالبي از اين تحصيالت اندك تصوي
توانيم از طرف جاده كه دلمان بخواهد دوچرخه   بيايد ميuhuruوقتي «: گفتند ها مي آن

ما مجبور به . با اتوبوس هر جا كه بخواهيم سفر كنيم بدون اينكه پولي پرداخت كنيم. برانيم
  » .پرداخت ماليات نخواهيم بود
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دار و  ردم تحصيل كرده و با فرهنگ كشورهاي ديگر اين طرز فكر خندهشايد براي م
تواند آزادي  كنند كه يك چنين وضعيتي نمي آنها ممكن است اينطوراستدالل . گانه بنظر برسد بچه

با وجود اين مردم .  ايجاد خواهد كردنظمي در حد باال را در جامعه واقعي را مستقر كند بلكه بي
رهبران سياسي آنها گاهي . ة آفريقا كامالً در اين تصويري كه از آزادي داشتند، صادق بودندساد

  .شدند براي فهماندن آزادي يا استقالل با مشكالتي مواجه مي
مسئلة عجيب اين است كه مردمي كه كامالً با فرهنگ هستند و درك بااليي از آزادي 

  .كنند گانه از آزادي روحاني درست مي سياسي دارند بعضي اوقات تصويري كامالً بچه
كنند آزادي يعني از هر طرف بخواهي دوچرخه  هايي كه فكر مي چنين مردمي به آفريقايي

با اين حال، همين مردم در خانة خدا رفتاري . خندند براني يا بدون پرداخت پول مسافرت كني مي
  .دهند ا موجه جلوه ميآن ر» آزادي روحاني«عنوان  نظم دارند، و به  احمقانه و بي

شود تا  براي مثال در بعضي از اجتماعات كليسايي، وقتي از يكي از اعضا درخواست مي
ها صحبت  حضور خداوند بياورد، ديگران با چنان صداي بلندي به زبان دعاي بخصوصي را به

 براي به اين ترتيب. كنند كه براي بقية اعضاي كليسا شنيدن دعاي آن شخص غيرممكن ميشود مي
. شود اند، غيرممكن مي آن جماعت گفتن آمين از روي فهم و ايمان به دعائي كه هرگز نشنيده

ها، تمام كليسا از اتحاد و بركت و دعا و شفاعت مؤثر  بدين ترتيب، به خاطر سوءاستفاده از زبان
  . ماند باز مي

 و راه نجات مقدس دربارة نياز به نجات و يا ممكن است يك واعظ پيام خاصي از كتاب
شود، كسي از ميان مردم با صداي  داشته باشد و درست هنگامي كه به اوج پيام خود نزديك مي

در نتيجه، توجه همه از پيام نجات منحرف . ها صحبت كند موقع به زبان بلند فرياد بزند و بي
 فوران نشرشان آن رفتارها يك ايمانان حاضر در جلسه هم ممكن است بترسند و به بي. شود مي

اگر آن شخص را به خاطر چنين رفتاري سرزنش كنيم معموالً . احساسات و رفتاري احمقانه بيايد
. كند القدس اين كار را مي توانم جلوي خود را بگيرم  روح من نمي«: شويم با اين پاسخ مواجه مي

مقدس   كتابهرحال اين قابل قبول نيست زيرا برخالف تعليم به» .القدس باشم من بايد مطيع روح
  . است

  )7:12ن قرنتيا اول(» .شود روح به جهت منفعت عطا مي ولي هر كس را«
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القدس هميشه براي يك  ظهور روح«: ممكن است اين آيه را خودسرانه چنين تفسير كنيم
  ».باشد منظورمفيد، عملي و هدفدار مي

است،  باشد كه به خاطر آن داده شدهبنابراين، اگر اين ظهور روح براي تأمين منظوري 
هميشه با منظور و هدف كلي كليسا هماهنگ خواهد بود و نقش مثبتي در تأمين آن هدف خواهد 

  . كننده حواس نخواهد بود جا و پرت معنا، بي بطوريكه هرگز بي. داشت
  

  كند، نه غالمان خداوند پسران توليد مي
  

زيرا كه او خداي . باشند و ارواح انبيا مطيع انبيا ميكند، نه غالمان  خداوند پسران توليد مي«
  ) 33تا32:14ن قرنتيا اول( ».تشويش نيست بلكه خداي سالمتي چنانكه در همه كليساهاي مقدسان
 و راهبري شود، نتيجه آن به عبارتي ديگر هر نوع نشانة روحاني كه بوسيلة خدا هدايت

  .قانوني نظم است نه آشفتگي و بيآرامش و 
تواند خودش را  قانوني شود و نمي هر كس مسئول عملي است كه منجر به آشفتگي و بي

  .، تبرئه كند» دهد القدس اين را انجام مي روح! توانم خودم را كنترل كنم نمي«با گفتن اينكه 
به عبارتي » .باشد روح انبيا مطيع انبيا مي«: گويد پولس نيز براي رد اين دفاعيه مي

دار و  اعتنا نيست و چيزي را برخالف اراده ايمان دار بي القدس هرگز به ارادة شخص ايمان روح
  .كند بصورت اجبار به او تحميل نمي

كند روح او و اراده او تحت كنترل  داري از يك عطاي روحاني استفاده مي حتي وقتي ايمان
كردن از عطا  با  مسئوليت استفاده. تفاده كند يا نكنداو آزاد است كه از آن عطا اس. خودش است
القدس مانند يك ديكتاتور در  هاي قبل نيز گفتيم روح چنانكه در درس. باشد دار مي خود ايمان

  .كند دار عمل نمي زندگي ايمان
  . است القدس از انسانهاي ديو زده اين يكي از مهمترين وجوه تمايز انسانهاي پر از روح

يا واسط قدرت (تيزم و تسخير ارواح شخصي كه نقش مديوم ي از مراحل سپيردر بسياري
. را دارد مجبور است كه تمام اراده و شخصيت خود را تحت كنترل و مطيع او درآورد) شيطاني
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معموالً چنين اشخاصي مجبور به گفتن يا انجام عملي هستند كه اگر به ارادة خودشان بود آن كار 
  . دادند رگز انجام نميرا ه

آيد تمام آگاهي و  تيزم شخصي كه تحت كنترل يك روح در مييدر بعضي از مراحل سپير
در پايان چنين . دهد  دهد، از دست مييد و يا انجام مي گويشعور خود را در قبال آنچه كه م

آيد و خود را در يك  اي، شخص تسخير شده پس از سپري شدن مدتي به خودش مي تجربه
بدين . كند، بدون درك و ياداوري اتفاقاتي كه طي اين مدت روي داده است حيط عجيب پيدا ميم

  .شود ترتيب، تمامي اراده و درك شخص تسخير شده كامالً به كناري گذاشته مي
در ميان تمامي . كند دار واقعي چنين عملي نمي القدس، هرگز با ايمان خداي روح

  .خشيده اراده و شخصيت، گرانبهاترين آنان استهايي كه خداوند به انسان ب نعمت
زند، بلكه اگر شخص  در نتيجه خداوند هرگز اراده و شخصيت ايمان دار را پس نمي

كند ولي خداوند  شيطان غالمان توليد مي. آنها عمل خواهد كرد ايماندار اجازه دهد خداوند بوسيلة
  .پسران

دار  ست يك چنين سخناني كه ايمانمقدسي ا قدر اشتباه و غيركتاب بينيم چه پس مي
» .كند كه اين كار را بكنم القدس مرا وادار مي روح. توانم خودم را كنترل كنم من نمي«: گويد مي

كنند هنوز به درك وظايف و امتيازاتشان به عنوان فرزند خدا  داراني كه چنين صحبت مي ايمان
  .اند نرسيده

ا باز ترسان شويد بلكه روح پسرخواندگي را ايد ت از آن رو كه روح بندگي را نيافته«
دهد كه  هاي ما شهادت مي همان روح بر روح. كنيم ايد كه به آن ابا يعني اي پدر ندا مي يافته

  )16-15:8 روميان(» .فرزندان خدا هستيم
بدين ترتيب با يك اصل مهمي كه در تمامي روابط انساني چه سياسي چه روحاني وجود 

  :شويم ارد رو به رو ميد
آزادي كه سعي دارد از كنترل . آزادي واقعي بدون داشتن حكومت خوب غيرممكن است

نتيجه نهايي يك نوع بردگي جديد است، خيلي . شود دولت بيرون بيايد منتهي به هرج و مرج مي
  . شديدتر از حكومت قبلي كه به كناري گذاشته شد
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هد وقوع اين حادثه بوديم و همين اصل در زندگي ما در تاريخ سياسي انسان بارها شا
شود كه  آزادي روحاني واقعي تنها جايي ممكن مي.  كند روحاني مسيحيان كليسا نيز صدق مي

حكومتي كه خداوند در كليسا قرار داده همانا . حكومت روحاني در آنجا وجود داشته باشد
  . باشد القدس مي روح

  . گرديم  باز مي17:3ن قرنتيا ما دوباره به گفتة پولس در دوم
      » .اما خداوند روح است، و جايي كه روح خداوند است، آنجا آزادي است«

  )17:3ن قرنتيا دوم(
اگر ما اشتياق داريم كه از آزادي روح برخوردار شويم اول بايد داوطلبانه به درك 

  . القدس هرگز از يكديگر جدا نيستند اين دو عملكرد روح. شويمالقدس نائل  خداوندي روح
. القدس را كه قبالً بررسي كرديم در نظر بگيريم ما بايد يك حقيقت مهم ديگر دربارة روح

اين داللت بر اين دارد كه هرگز . مقدس است القدس هم نويسنده و هم مفسر كتاب روح
 نخواهد مقدس هدايت يا انجام كاري برخالف كتابالقدس يك ايماندار را به گفتن حرفي و  روح
دانيم كه اين  القدس چنين كاري كند، با خودش رو راست نخواهد بود و مي اگر روح. كرد

  .غيرممكن است
مسيح  زيرا كه پسر خدا عيسي. ليكن خدا امين است كه سخن ما با شما بلي و ني نيست«

تاوس در ميان شما به وي موعظه كرديم بلي و ني نشد بلكه در كه ما يعني من و سلوانس و تيمو
  )19-18:1ن قرنتيا دوم(» .او بلي شد

با بررسي موضوعات . گويد كه خداوند هرگز با خودش در تناقص نيست پولس مي
وند در اگر خدا. گويد اعتقادي و عملي، خداوند هرگز در يك زمان بله و در زمان ديگر نه نمي

تواند  او نمي. شود و هرگز تبديل به نه نمي. ماند است، هميشه جواب او بله مي موردي بله گفته
  .تغيير كند و با خودش صادق نباشد

مقدس از يك طرف و حرف و عمل روح  اين موضوع شامل رابطة ميان تعاليم كتاب
مقدس و از طرف ديگر  يك طرف شامل كتاباين رابطه از .شود  از طرف ديگر نيز ميالقدس
مقدس است هميشه  القدس از آنجايي كه خودش نويسنده كتاب روح. القدس است هاي روح نشانه

مقدس نه بگويد،  هر جايي كه كتاب. هرگز امكان بله يا نه وجود ندارد. مقدس موافق است با كتاب
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القدس باشد هرگز   ام و كنترل روححرف و عملي كه به اله. گويد القدس نيز همان را مي روح
  .مقدس نخواهد بود هاي مذكور كتاب برخالف تعاليم و نمونه

دار بصورت يك ديكتاتور  القدس در زندگي يك ايمان كنيم روح هرحال، ما باز تأكيد مي به
القدس  روح. كند مقدسي نمي دار را مجبور به رفتار و حركت كتاب كند، او هميشه ايمان عمل نمي

 و تسلي او هدايت.كند مقدس را تفسير مي او كتاب. كند دهنده و مفسر خدمت مي عنوان تسلي به
القدس را قبول و يا رد كند، و از آن  دار آزاد است كه تسلي روح ولي با اين همه ايمان. دهد مي

  .  و يا سرپيچي نمايداطاعت
يك چنين . گذارد القدس مي ش هر ايماندار پر از روحاين امر مسئوليت بزرگي را ب ردو

 آنگونه كه در كتب مقدس ايمانداري مسئوليت دارد كه شخصاً با انديشه و فكر روح القدس
است، آشنا شود و سپس همة اعمال و رفتار خود را جهت بكارگيري ثمرات  آشكار شده

  .  مذكور در كتاب مقدس هماهنگ شوديونه اي كه با اصول و نمونه  كند بگالقدس هدايت روح
القدس از انجام اين كارها  دارپر از روح تفاوتي يا نااطاعتي، ايمان اگر به علت تنبلي، بي

كار گيرد مسئوليت آن با  مقدسي به قصور كند و عطاياي روحاني را به روش نادرست و غير كتاب
  .مسئول كارهاي خودش استالقدس نيست، بلكه خودش  روح

در همين راستا، مسئوليت خطيري بر دوش هر خادم خدا كه رهبري پرستش و خدمت 
نه تنها يك چنين شخصي بايد خدمت . گيرد داران را به عهده دارد، قرا رمي گروهي از ايمان

اي   وسيلهمقدس منطبق سازد بلكه بايد اجازه بدهد كه در دستان خدا اش را با تعاليم كتاب روحاني
اين شخص براي اينكه بتواند اين . مقدس شود براي رهبري پرستش كل كليسا طبق اصول كتاب

 بايد يك سري ويژگيهاي خاصي داشته باشد كه  كار را تا حد عالي و با موفقيت انجام دهد،
ايي كه رهبري هر ج.  و شجاعتاقتدار. مقدس، حكمت آگاهي كامل و عملي از كتاب:عبارتند از

كار گيرد مانند كشتي  كند تا عطاياي روحاني را به فاقد اين شرايط باشد، كليسائي كه سعي مي
هاي سهمگين با يك كاپيتان بدون تجربه  خواهد بود كه در وسط دريا و بادهاي قدرتمند و موج

  .و عجيب نيست كه در آخر كشتي بشكند. باشد رها شده
ها من دو مورد را  در طي اين سال. ام  خدا را خدمت كرده سال است كه كالم50من مدت 

اول، عدم موقفيت در كنترل عطاياي . ام اند مشاهده كرده شده كه مانع  پذيرش شهادت انجيل مي
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ها؛ دوم، درگيري و دو دستگي بين   خصوص عطاي زبان داران به القدس در اجتماع ايمان روح
و ه دو نيز . اند، هم بين يكديگر و هم با اعضاء ديگر كليساها  روح گرفتهداراني كه تعميد ايمان

ما اآلن در . القدس داراي يك ريشه هستند و آن هم عدم شناخت كامل از خداوندي مؤثر روح
آزادي روحاني : توانيم تفسيري درست براي آزادي روحاني بدست دهيم وضعيتي هستيم كه مي

هر جا كه . القدس در كليسا است ور مؤثر خداوندي روحتنها در گرو شناخت و درك حض
 .روح،خداوند است، آنجا آزادي است

  
  ها ها و فصل زمان

  
اند تفسير خاص خودشان را از آزادي   يافتهالقدس تعميد داراني كه به روح بيشتر ايمان

ففط بتوانيم به اندازة كافي اگر . كنند كه آزادي شامل فرياد كردن است ها تصور مي بعضي. دارند
ولي . اندازيم بلند و طوالني فرياد بزنيم، به گمان آنها، ما با اين كارمان خود را در درون آزادي مي

  .آور نيست القدس و تجلياتش خودبخودي و آزاد است و هرگز پر زحمت و مالل روح
اند به انواع ديگر حاالت   يافتهالقدس تعميد داراني كه به روح و برخي ديگر از ايمان

يك دليل آن هم اين است كه . كنند زدن، يا رقصيدن تأكيد مي ظاهري از قبيل آواز خواندن، دست
كنند كه هميشه  است و حاال تصور مي ها بركت داده بار پيش از اين به اين روش ها را يك خدا آن

بار آنان را از طريق فرياد زدن  ند يكاگر خداو. بركات الهي از اين طرق بايد نصيب آنان شود
بار با رقصيدن خداوند ايشان را بركت داده،  يا يك. خواهند فرياد بزنند بركت داده، حاال هميشه مي

  . خواهند برقصند حاال هميشه مي
است كه هرگز فكر نمي كنند، خدا قادر است با  القدس آنقدر محدود شده نگاه آنها به روح
ها   داراني كه مثل آن ها از ديگر ايمان اغلب، آن. ها بركت برساند نروش ديگري هم به آ

كنند كه اين  ها گمان مي آن. شوند زنند متنفر مي كشند يا دست نمي رقصند، فرياد نمي نمي
  .داران در آزادي كامل روح نيستند ايمان
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مقدسي  تابزدن لزوماً هيچ چيز غير ك باشيد كه در فريادزدن، رقصيدن و دست توجه داشته
هاي زيادي از در اين موارد را در پرستش خداوند توسط مردان  مقدس نمونه كتاب. وجود ندارد

  .است خدا ذكر كرده
مقدسي است اگر فكر كنيم كه اين كارها لزوماً بواسطة  ولي البته احمقانه و غير كتاب

  . اند آزادي حقيقي روحاني روي داده
ش خداوند هميشه بايد با فريادزدن، رقصيدن و شخصي كه بر اين باور است كه پرست

برعكس او تحت يك نوع . القدس لذت ببرد تواند از آزادي روح زدن باشد، مدت زيادي نمي دست
چنين اشخاصي همانقدر در قيد . گيرد خاص از قيد و بند مذهبي كه ساختة خودش است قرار مي

بواسطة كلمات و جمالت از پيش تعيين و بند هستند كه ساير مسيحيان كه گمان مي كنند تنها 
ترين جمالتي كه بتوان با آنها آزادي روحاني واقعي را درك كرد  كليدي. شده بايد خدا را بپرستند
  .  توان يافت در كلمات سليمان مي

وقتي براي والدت وقتي . براي هرچيز زماني است و هر مطلبي را زير آسمان وقتي است«
 كردن و وقتي براي كندن مغروس وقتي براي قتل و وقتي براي شفابراي موت وقتي براي غرس 

وقتي براي منهدم ساختن و وقتي براي بنا نمودن وقتي براي گريه و وقتي براي خنده وقتي براي 
ها  ها و وقتي براي جمع ساختن سنگ وقتي براي پراكنده ساختن سنگ. ماتم و وقتي براي رقص

كشيدن وقتي براي اجتناب از در آغوش كشيدن وقتي براي كسب و وقتي وقتي براي در آغوش 
براي خسارت وقتي براي نگهداشتن و وقتي براي دور انداختن وقتي براي دريدن و وقتي براي 
دوختن وقتي براي سكوت و وقتي براي گفتن وقتي براي محبت و وقتي براي نفرت وقتي براي 

  )8-1:3 جامعه( ».جنگ و وقتي براي صلح
در هر جفت، زماني . كند  جفت متضاد بيان مي14 نوع فعاليت را در 28در اينجا سليمان 

توانيم بگوييم كه هميشه يك كار  ما نمي. براي يك كار خوب است و زماني براي كار متضاد آن
 زمان و و اينكه كدام صحيح است و كدام اشتباه بستگي به. صحيح است و كار ديگر اشتباه است

  .فصل دارد
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ها در رابطه با زندگي و پرستش جماعت پرستشي هستند؛ مانند  بسياري از اين جفت
؛ منهدم كردن يا بنا كردن؛ گريه كردن يا خنديدن ماتم كندن قتل و شفا كردن و از ريشه غرس

  .گرفتن يا رقصيدن
هر يك در جاي خود صحيح است . ها كامالً صحيح و كامالً اشتباه نيستند هيچكدام از اين
  .و در جاي خود اشتباه

ولي چگونه بايد بدانيم چه كاري را كي انجام دهيم؟ جواب اين است، اين كارِ مطلقِ 
ند كه چه كاري در چه زماني :  مياو آشكار و هدايت. القدس به عنوان خداود در كليسا است روح

شود كار صحيح را در زمان صحيح  القدس هدايت مي وسيلة روح كليسايي كه به. بايد انجام شود
هر چيزي غير از اين فقط قيد . اين سرچشمة آزادي واقعي، هماهنگي و اتحاد است. دهد انجام مي
  . نظمي و افتراق به بار خواهد آورد و بند، بي

ترين ويژگي زندگي و پرستش در كليسايي  در بخش بعدي ما به بررسي يكي از مشخص
اند و آزادي بكار گرفتن قدرت روح  القدس را دريافت كرده  روحپردازيم كه اعضاي آن تعميد مي

  .را دارند
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  فصل سي و چهارم
  مشاركت همة اعضاء كليسا

  
  . پردازيم القدس است مي اكنون ما به بررسي دومين ويژگي خاص كليسايي كه پر از روح

شوند، تقريباًَ زحمت تمام  اي مسيحي امروزي ارائه ميدر خدماتي كه در بيشتر كليساه
جلسات پرستشي اغلب با انجام يك سري . گيرند تنها چند نفر قرار مي كارها و فعاليتها به عهدة

كارهاي از قبل تعيين شده مانندخواندن سرود از كتاب و يا تكرار دعاهاي هميشگي برگزار 
چك خاص تعليم داده شده نيز ممكن است وجود در هر كليسا، يك يا دو گروه كو. شوند مي

ولي عالوه بر اينها تمام كارها و فعاليتهاي جاري كليسا به . داشته باشند مثل گروه كُر و اركستر
  . مانند گيرند در حاليكه مابقي اعضاء كليسا بطور منفعل باقي مي عهده يك يا دو نفر قرار مي

كند،  كند، و ديگري كالم را موعظه مي عا ميكند، ديگري د يك نفر سرودها را رهبري مي
رود  و از بقيه اعضا تنها انتظاري كه مي. گاهي اوقات نيز همة اين كارها را يك نفر بايد انجام دهد

  .اين است كه هر از گاهي يك آمين بگويند
هرحال، اگر ما به بررسي زندگي و امور پرستشي كليساي اوليه آنگونه كه در عهدجديد  به

كه همه اعضا فعاالنه در ) بينيم آن است مي(يابيم   است بپردازيم، در مي صوير كشيده شدهبه ت
طبيعي و قوت  اين نوع پرستش در كليسا به خاطر حضور فوق. كردند پرستش شركت مي

  .بود كرد، بوجود آمده داران عمل مي القدس كه در يكايك ايمان روح
  

  چراغ روي چراغدان
  

طبيعي و تجليات  دهد كه عطاياي فوق عهد جديد نشان ميمطالعة پيشرفته در   
بلكه برحسب ظرفيت ايماندار به تمام . شود نمي القدس از همان ابتدا به يك فرد ايماندار داده روح

شوند،  شان نائل نمي  به منظور اصلياين عطايا از اين رو، . شود مي كليسا و جماعت ايمانداران داده
  . در زندگي جماعت ايمانداران بطور آزاد تجلي كنند و بكار گرفته شوندمگر آنكه
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داران در  دهد كه چگونه عطاياي روحاني ايمان  پولس توضيح مي12ن باب قرنتيا در اول
  .كنند حيات اجتماعي كليسا عمل مي

 سپس با اين عبارات حرف برد و طبيعي ويژه را نام مي  عطا و يا تجليات فوق9در ابتدا او 
  :رساند خود را به پايان مي

ها همان يك روح فاعل است كه هركس را فرداً به حسب ارادة خود  لكن در جميع اين«
  )11:12ن قرنتيا اول( ».كند تقسيم مي

 به يخصالقدس بطور ش  و تجليات روحدهد كه عطايا اين عبارت پاياني نشان مي
  .برد با اين حال پولس رسول، كالم خدا را با آن به پايان نمي. شود مي ايمانداران داده

 ـ پولس رسول حرف خود را اينطور 27-12در شانزده آيه بعدي در همان باب ـ آيات 
ران را دا  با اعضاي بسيار است و او فردفرد ايماندهد كه كليساي مسيحي مانند يك بدن ادامه مي

شما بدن «: رساند كند، و حرف خود را اين كلمات به پايان مي به تك تك اعضاي بدن تشبيه مي
  ».مسيح هستيد اگر چه اعضاء بدن بسيار است

القدس به فرد  آموزيم اين است كه اگر چه عطاياي روح  كه از اين حرفها مييبنابراين درس
اندران بايد نقش اصلي و مناسب خودشان را در كليسا شود، با اين حال ايم مي فرد ايمانداران داده 

در نتيجه ، عطاياي روحاني در درجة اول براي استفاده شخصي داده .   مسيح ـ بازي كنندـ بدن
  .شوند بلكه براي زندگي و پرستش كل كليسا نمي

  .كند پولس در آيه بعدي به همين نكته اشاره مي
اول رسوالن، دوم انبيا سوم معلمان بعد قوات پس : در كليساو خدا قرار داد بعضي را «
  )28:12ن قرنتيا اول( ».ها  دادن و اعانات و تدابير و اقسام زبانهاي شفا نعمت

اين . وسيلة خدا در كليسا معين شده اند  بهگويد كه همة اين خدمات و عطايا پولس مي
عنوان  داران بلكه براي تجلي عمومي در كليسا به يا نه تنها به منظور استفاده شخصي ايمانعطا

  .شوند كننده خدا، داده مي جماعت عبادت
  . طور خاص در يكي از مثلهاي كوتاه عيسي بيان شده است همين حقيقت زنده به

ن گذارند آنگاه به همه افروزند تا آن را زير پيمانه نهند، بلكه تا برچراغدا و چراغ را نمي«
  )15:5 متي( ».بخشد  كه در خانه باشند روشنايي مي كساني
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با . دو سمبل اصلي كه در اين مثل از آنها استفاده شده است چراغ و چراغدان هستند
  . يابيم  تفسير چراغدان را مي20:1مراجعه به مكاشفه 

  )20:1 مكاشفه( ».باشند و هفت چراغدان هفت كليسا مي«
كنندگان استفاده  عنوان سمبل كليسا يا اجتماع عبادت مقدس، چراغدان به در سرتاسر كتاب

  .  تفسير كرد27 : 20 توان با مراجعه به امثال سمبل چراغ روشن را نيز مي. شده است
  )27:20 امثال( ».كند هاي دل را تفتيش مي روح انسان، چراغ خداوند است كه تمامي عمق«

القدس پر شده است تا  داري است كه از روح بنابراين، چراغ روشن سمبل روح ايمان
روي چراغدان قرار داد،  همچنانكه چراغ روشن را بايد بر . القدس بدرخشد وسيلة آتش روح به

القدس را   روحداري كه تعميد ايمان. دار از روح پر شده نيز بايد جاي خود را در كليسا بيابد ايمان
كند مانند چراغي است كه زير سبد  دارد ولي در كليسا هيچ يك از عطاياي آن استفاده نمي

او ديگر قادر نخواهد بود تا هدف و منظور اصلي خدا را از دادن عطاي . باشد گذاشته شده
  .القدس تأمين كند روح

داران مختلف  وسيلة ايمان داران به القدس در اجتماع ايمان هنگامي كه حضور و قوت روح
به اين ترتيب وظيفة اصلي . شوند رسد زندگي و پرستش كليسا تماماً متحول مي به ظهور مي

خدمت و رهبري در كليسا تنها به عهدة دو يا سه نفر نخواهد بود، در حاليكه ساير اعضاء منفعل 
  . و بدون نقش باقي بمانند

كنند، و به جاي اينكه يك يا دو نفر در  ركت مي اعضاء در خدمت مشا برعكس، همة
اي است كه پولس  اين همان نمونه. كنند خدمت بقيه بشاند، اعضاء مختلف به هم خدمت مي

  .شود  و اعضاي آن آورده بود و در كالم پطرس نيز تأئيد ميدربارة بدن
 نمايد مثل و كامالً   كه يافته باشد يكديگر را در آن خدمتيو هر يك به حسب نعمت«

اگر كسي سخن گويد مانند اقوال خدا بگويد و اگر كسي خدمت كند . امين فيض گوناگون خدا
مسيح جالل  واسطة عيسي برحسب توانايي كه خدا بدو داده باشد بكند تا در همه چيز خدا به

  )11-10:4س پطر اول(» .يابد
به اين معني كه، فيض خداوند . كند  صحبت ميهاي گوناگون خداوند پطرس از فيض

تواند تجلي كند بطوريكه  آنقدر غني و همه جانبه است كه هر جنبة آن در يك فرد ايماندار مي
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به اين ترتيب هر عضو كليسا . رسند تمام جوانب آن در خدمات و پرستش ايمانداران به ظهور مي
  . به ساير اعضاي كليسا خدمت كندباشد و با آن  مي تواند ظهور خاص خودش را داشته

شود؛ هيچكس نبايد بدون عطا و يا  كليسا مي كند كه اين شامل همة اعضاء پطرس تأكيد مي
  .بماند خدمت باقي

» .حسب نعمتي كه يافته باشد يكديگر را در آن خدمت نمايد ك بهيهر «: گويد او مي
اگر كسي خدمت ....اگر كسي سخن بگويد «: گويد و در آية بعدي نيز مي) 10:4س پطر اول(

  )11 : 4اول پطرس (» .نمايد
  اي و تمام اينجا صحبت از كليسايي نيست كه فقط يك يا دو نفر از اعضاي آن بطور حرفه

همة اعضاء در . وقت به كارخدمت مشغول باشند و مابقي اعضا عاطل و غير فعال باقي بمانند
تواند  هر كس مي.  نقش دارند است، ت روحاني كليسا در نظر گرفتهاي كه خدا براي خدم برنامه

كنند  كليسايي كه همة اعضاي آن خدمت مي. عطائي داشته باشد، سخن بگويد و خدمت نمايد
  .وسيلة پولس به تصوير كشيده شده است به

 گويم كه فكرهاي بلندتر زيرا به آن فيضي كه به من عطا شده است هر يكي از شما را مي«
از آنچه شايسته است مكنيد بلكه به اعتدال فكر نماييد، به اندازه آن بهره ايمان كه خدا به هر كس 

 اعضاي بسيار داريم و هر عضوي را يك كار زيرا همچنانكه در يك بدن. قسمت فرموده است
س چون پ. نيست همچنين ما كه بسياريم يك جسد هستيم در مسيح اما فرداً اعضاي يكديگر

 برحسب موافقت ايمان يا حسب فيضي كه به ما داده شده خواه نبوت هاي مختلف داريم به نعمت
گذاري، يا معلم در تعليم يا واعظ در موعظه يا بخشنده به سخاوت يا پيشوا به  خدمت در خدمت

  )8-3:12 روميان( ».اجتهاد يا رحم كننده به سرور
كند كه هر ايماندار عضوي از   پولس دوباره كليساي مسيحي را به بدني تشبيه ميدر اينجا

» اعضا«،  »هر يك«به تكرار عباراتي از قبيل  . كند آن است و بر فعاليت هر عضو نيز قويا تاكيد مي
  . توجه كنيد» هر كس«و 

وص در خص دهد كه خداوند براي هر يك از اعضا يك وظيفه و خدمت به پولس تعليم مي
  .نظر گرفته است
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مقياس . 1. است عالوه بر اين، خداوند براي مؤثرشدن آن خدمت تدارك مضاعف ديده
اش به  بدين ترتيب هر يك از اعضا در انجام وظيفه. عطاي ويژه كه آن خدمت نياز دارد. 2ايمان 

  . شود طور كامل مجهز مي
مام اعضاي آن به وظيفه و عملكرد داند كه ت بنابراين عهدجديد كليسايي را زنده و فعال مي

كنند، طبق  كليسايي كه تنها يك يا دو نفر در آن خدمت مي. كنند خودشان عمل مي) خدشان(
استانداردهاي عهدجديد مانند بدني است كه در آن تنها سر، يك دست و يك پا قوي و فعال 

تواند به  ن بدني در كل، نميقطعاً، چني. هستند و ديگر اعضا از كار افتاده و بدون استفاده هستند
  . وظيفة خود بطور كامل و شايسته عمل كند

القدس براي هر يك از اعضاء كليساي عهد جديد در  پولس به خدمت فوق طبيعي كه روح
  . كند گيرد، تأكيد خاص مي نظر مي

  )7:12ن قرنتيا اول( ».شود جهت منفعت عطا مي ولي هر كس را ظهور روح به«
  :گويد دربارة عطاي روحاني چنين مي9و سپس 

حسب اراده خود  ها همان يك روح فاعل است كه هر كس را فرداً به ليكن در جميع اين«
  )11:12ن قرنتيا اول( ».كند تقسيم مي

تجليات  ( را ظهور روح) همه اعضاء كليسا(هركس «: گويد دقت كنيد به آنچه كه پولس مي
القدس  الطبيه روح  عطاي مافوق9همه : و دوباره) 7:12ن قرنتيا اول. (»)عمومي و بيروني و روح

 )11:12ن قرنتيا اول. (شود تقسيم مي» به هركس فرداً«

  
  القدس استفاده از عطاياي روح

هر يك از اعضاء كليسا اين است از آنچه كه گفته شد معلوم مي شود كه اراده خدا براي 
القدس ساكن در او آشكارا و در مأل عام به  كه داراي عطاياي روحاني باشد به اين معنا كه روح

  . ظهور رسد
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 برخوردار نيستند دليل آن اين نيست كه خداوند از دادن داران از اين عطايا اگر همه ايمان
ايماني خود قادر  توجهي و يا بي داران با ناداني و بي ساده، ايمانآنها امتناع كرده است بلكه خيلي 

  . به درك اراده خداوند براي قوم خود نيستند
غيرت  عطاياي روحاني را به«توانند به خواهش پولس مبني بر اينكه   نمييمان دارانيچنين ا

پي «كند كه در  را ترغيب ميداران  عالوه بر اين او ايمان) 31 : 12اول قرنتيان . (عمل كنند» بطلبيد
       ». كنيدغيرت بطلبيد خصوصاً اينكه نبوت محبت بكوشيد، و عطاياي روحاني را به

  )1:14ن قرنتيا اول(
و «. كند  تأكيد ميو نبوت» ها ترجمه زبان» «ها زبان«خصوص  پولس درباره سه عطاي به

  5:14ان قرنتي اول  ».ها تلكم كنيد، لكن بيشتر اينكه نبوت نماييد م كه همه شما به زبانخواهش دار
نويسد، كلمات او به اراده خدا  القدس رسالة خود را مي كه پولس تحت الهام روح از آنجايي

داراني هستند كه  اگر ايمان. كنند  ها صحبت كنند و نبوت سازد تا به زبان داران آشكار مي  را به ايمان
داران هنوز وارد  گونه ايمان  برخوردار نيستند، به دليل امتناع خداوند نيست، بلكه ايناز اين عطايا

  .اند آن ميراثي كه در مسيح دارند، نشده
  : فت بودند گ و مردمي كه تحت شريعتخداوند به يوشع

  )1:13 يوشع( ».ماند مي هنوز زمين بسيار براي تصرف باقي«
  :گويد پولس همين را به مردم عهدجديد مي

  )13:14ن قرنتيا اول( ».گويد دعا بكند تا ترجمه نمايد بنابراين كسي كه به زباني سخن مي«
بنابراين، ما .  اراده او نيست دعا كنيمگويد كه براي چيزي كه در كالم خدا به ما نمي

كند آنرا ترجمه نيز بكند از آنجايي  ها صحبت مي دانيم كه اراده خداست تا هر كس كه به زبان مي
ند، پس ترجمه نز در اراده : گويد اين در اراده خداست تا هركس به زبانها صبحت مي كه پولس مي
  .  او خواهد بود

» . كنند تا همه تعليم يابند و همه نصيحت پذيرنديك نبوتتوانند يك  زيرا كه همه مي«
  )31:14ن قرنتيا اول(

 اين در اراده خداست كه همة از اعضاي كليسا بايد نبوت. تواند باشد تر نمي از اين روشن
يك به «گويد  همين آيه اخير ميدر . كند پولس تنها به دو محدوديت در نبوت اشاره مي. كنند



 مشاركت همه اعضاء كليسا
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دليل آن . داران بايد به نوبت نبوت كنند و در يك زمان دو نفر با هم نبوت نكنند پس ايمان. »يك
نظمي و  است و آن اينكه به اين ترتيب از بي هم به وضوح در چند آيه بعد به آن اشاره شده

  .آيد آشفتگي جلوگيري به عمل مي
  )29 : 14اول قرنتيان ( ».بگويند و ديگران تميز دهندو از انبيا دو يا سه سخن «

دليل آن هم اين . كند  كنند به دو يا سه نفر محدود ميپولس تعداد نفراتي كه بايد نبوت
نبوت جاي خود را در خدمت . خصوص نشود است كه همه خدمت منحصر به يك عطاي به
براي كامل شدن يك خدمت كارهاي زياد و .  شوددارد، ولي تمامي خدمت نبايد در نبوت متمركز

  . متنوعي بايد انجام شوند
: گويد او مي.  بايد تمييز داده شودكه عطاي نبوت: كند پولس در اين آيه به روشني بيان مي

توانند اين  شود كه مي داران پر از روح مي ، شامل بقيه ايمان»ديگران» «.ديگران تميز دهند«
  .كشد را به ميان مي) ئ(بينيم كه پولس همة اعضا حتي اينجا هم مي. را بدهندتشخيص 

كند، بلكه همة اعضاء را   اشاره نميز دادن نبوتياي براي تم او تنها به يك خادم حرفه
  . كند تا اين كار را انجام دهند تشويق مي

را تحقيق كنيد و به آنچه نيكو چيز  ها را خوار مشماريد همه روح را اطفاء مكنيد نبوت«
  )21-19:5تسالونيكيان  اول( ».است متمسك باشد

اين اشتباه است كه . دهند داران مسيحي را مخاطب قرار مي اين سه آيه عموماً ايمان
همچنين . القدس و تجليات آن را در ميان خود نپذيرند داران روح را اطفاء كنند و عمل روح ايمان

اعتقادي  ها را تحقير كنند و در قبال آنها موضع انتقادي و يا بي داران نبوت اناشتباه است اگر ايم
  . بگيرند

مقدس  داران موظفند آن را با كتاب رسد ايمان ظهور مي از طرفي ديگر، وقتي اين عطا به
  . مقدس است قبول كنند و نگه بدارند امتحان كنند و سپس آنچه كه خوب است و مطابق كتاب

نظمي كليسا   كه پولس با دقت در برابر هر عطائي، كه بكاربستن آن موجب بيبينيم ما مي
كند كه ايمانداران دركليسا بطور آشكار عطاياي  با اين حال، او مكرر تأكيد مي. ايستد شود، مي

. دكن ، مشخصاً اشاره ميها و نبوت ها، ترجمه زبان القدس را بكار گيرند و به سه عطاي زبان روح
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اگر همة اعضاء كليسا آزادانه و در مأل عام عطاياي فوق طبيعي روحاني را بكار گيرند، نتيجه چه 
  :گويد خواهد شد؟ پولس در اين باره چنين مي

كه جمع شويد هر يك از شما سرودي دارد،  پس اي برادران، مقصود اين است كه وقتي«
   ».جهت بنا بشود  دارد، بايد همه بهاي اي دارد، ترجمه تعليمي دارد، زباني دارد مكاشفه

  )26:14ن قرنتيا اول(
  . باشد به معني مشاركت فعال همه اعضا مي» هر يك از شما«اين عبارت 

ها دريافت است نه عرضه  اولين هدف آن. شوند معموالً امروزه وقتي مسيحيان جمع مي
  . آيند  و گوش دادن به واعظ ميها براي يك بركت يا شفا كردن آن

آمدند،  اعضاي كليسا تنها براي گرفتن بركت نمي. ولي اين روش كليسا در عهدجديد نبود
القدس بركتي  هركس كه به تنهائي از جانب روح. شدند بلكه براي مشاركت در امور جمع مي

  . گذاشت ان به مشاركت ميبود، به نوبة خود آن را در پرستش و خدمت عمومي كليسا با ديگر يافته
 به صورت آواز كه خواندن يك مزمور. برد پولس رسول انواع گوناگون مشاركت را نام مي

تعليمي كه . القدس صورت پذيرد طبيعي روح تواند با يك استعداد طبيعي و يا قوت فوق مي
طوريكه عموماً سه عطاي ها ب ها و ترجمه زبان زبان. كند حقيقتي را از كالم خدا بيان مي

مكاشفه، كه قادر است، سه عطاي كالم . دهند  را پوشش ميالطبيه زبانها و ترجمه و نبوت مافوق
  . دهد حكمت، كالم علم و تميز ارواح را پوشش مي

به اين طريق همه اعضاي كليسا در برابر اجتماع ايمانداران در پرستش و خدمات چيزي 
  .رندبراي تقديم دا

مثل وكال امين . حسب نعمتي كه يافته باشد يكديگر را در آن خدمت نمايد و هر يك به«
  )10:4س پطر اول( ».فيض گوناگون خدا

در واقع هدف اصلي عطاياي . كند كه پولس گفته است پطرس نيز به همان چيزي اشاره مي
بدين . دگير و به ثمر رسيدن اين واقعيت استالقدس خدمت مؤثر اعضا براي يك الطبيه روح مافوق

ها با وجود داشتن محدوديت استعدادهايشان و تحصيالتشان به يك حد باالي آزادي  ترتيب آن
  .رسند روح مي
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اگر توانايي خدمت به يكديگر بستگي به تحصيالت و استعدادشان داشت بيشتر آنان خيلي 
  . كه اآلن در بيشتر كليساهاي امروزي شاهد هستيمشد نتيجه آن مي. بودند كم قادر به مشاركت مي

كه بقيه اعضا  افتاد، در حالي روي تعداد كمي از اعضاي كليسا مي بار سنگين خدمت به
  . ماندند بدون اينكه فرصتي براي پيشرفت روحاني پيدا كنند غيرفعال باقي مي

  برند؟  مياي بيشتر كليساهاي مدرن از نقص فكري و عصبي رنج چرا خادمين حرفه
وقت  جواب اين است كه در بيشتر مسائل يك عضو كليسا بارهاي سنگيني را كه خدا هيچ

كند خدمتي را به تنهائي انجام  اين عضو سعي مي. كند روي دوش او ننهاده بر خود حمل مي به
ن و نتيجه چني. است تا آن را در ميان بسياري از اعضاء كليسا تقسيم كند دهد كه خدا قصد داشته

  . هاي عصبي نيست كاري هم چيزي جز ناراحتي
القدس كه به يكايك اعضا كليسا  الطبيه روح وسيله عملكرد مافوق تنها راه حل اين مشكل به

  . كند، ميسر خواهد شد بر حسب اراده خدا عطاياي گوناگون عطا مي
ع گرفتن شوند و با ارتفا هاي طبيعي خود رها مي بدين ترتيب اعضاي كليسا از محدوديت

  . گيرند به حد روحانيت زحمت تمام خدمات كليسا را به عهده مي
عنوان يك كل در  كه همه اعضاي كليسا هر يك در جاي خود قرار بگيرند، كليسا به وقتي

  . مسيح عمل خواهد كردبدن
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  القدس واعظ مملو از روح: پقسمت 



 واعظ مملو از روح القدس
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  فصل سي و پنجم
  ايمان به موضوعا ت ابدي

  
القدس را بر روي زندگي كلي و پرستشي جماعت   روحتأثيرات تعميد. در دو فصل قبل
  .مسيحي بررسي كرديم

مان را  به خدمت مخصوص واعظ ـ كه يك ايماندار خوانده شده از  اكنون بايد توجه
  . كالم او است ـ متمركز نمائيم طرف خدا براي انجام خدمت زندة موعظة

  :  كه بايد جواب بدهيم عبارتند ازسؤاالتي را
  شود؟ القدس پر شده حاصل مي چه نتايجي از  خدمت يك واعظي كه از روح

القدس پر  القدس با واعظي كه از روح هاي اصلي خدمت واعظ پر از روح تفاوت
  نيست، كدامند؟

هاي پطرس شروع  القدس و خدمت واعظ، بهتر است با گفته در بررسي رابطه بين روح
ند كه توسط واعظاني كه پيام خدا را : ها و معيارهائي را به كليساي اوليه يادآوري مي او نمونه. يمكن 

القدس كه از آسمان فرستاده شده  كه به روح كساني«و دربارة . به آنها رسانده بودند تعيين شده بود
  )12:1س پطر اول. (كند ، صحبت مي»اند است بشارت داده

ها وابسته به  موفقيت آن. سازد كلمات طبيعت اصلي واعظين عهدجديد را نمايان مياين 
القدس كه از آسمان آمده  ها با قوت روح ها نداشت آن تحصيالت، فصاحت يا استعداد طبيعي آن

  .كردند بود موعظه مي
با ها و  وسيله آن ها، به القدس كه در بين آن ها كامالً به قدرت و حضور مخصوص روح آن

تأثير حضور  گرفتند، تحت اي كه آنها بكار مي هر استعداد، و وسيله. كرد، متكي بودند ها كار مي آن
  .القدس بود و قوت روح

گردد، چه نتايجي حاصل  القدس در خدمت يك واعظ اعالم مي وقتي حضور پرجالل روح
  خواهند شد؟
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  گناه، عدالت، و داوري
  

  )8:16 يوحنا( ».دالت و داوري ملزم خواهد نمودو چون او آيد، جهان را برگناه و ع«
جهان را بر گناه، عدالت و «. را بكار گرفت» كردن متقاعد«توان  ، مي»ملزم نمودن«به جاي 
  ».كند داوري متقاعد مي

ايمان را متوجه گناه،  القدس جهان بي روح«م كه يتوانيم آية فوق را چنين تفسير كن مي
  ».تواند آنها را انكار كند كند آنچنان كه ديگر نمي  ميعدالت و داوري

كه همة مذاهب حقيقي بر پايه . اين سه چيز ـ گناه، عدالت و داوري ـ حقايق ابدي هستند
  . اند آنها قرار گرفته

آورد و در   باهوش و خودكفاي شهر آتن مي پولس موضوع داوري خدا را به مردم مغرور،
  : گويد اين باره مي

  )31:17ن رسوال اعمال( ».مسكون را به انصاف داوري خواهد نمودربع «
شود  كس از آن معاف نمي شود، هيچ كس پذيرفته نمي عذر هيچ. داوري يك كار الهي است

  .تواند از آن فرار كند كس نمي و هيچ
نها يك چيز مهم در اين داوري خدا ت. كار داوري خداوند با دنيا و تمام نژاد بشري است

او تنها . كند خداوند مردم را به خاطر ثروت و هوش و مذهبشان داوري نمي. »عدالت«: است
  .دهد عدالت اهميت مي

هر چيزي كه از عدالت نيست گناه «: است حقيقت مطلب در يك جمله ساده بيان شده
. گيرد اه است كه در برابر عدالت قرار مياز نظر اصول اخالقي تنها گن). 17:5ا يوحن اول(» .است

  . منفي را با مثبت بايد تعريف نمود. گناه بايد با عدالت تعريف شود
ترين راه اين است كه معني كلمه  را توضيح دهيم، ساده» كج«اگر از ما بخواهند كلمه 

  .را بدست دهيم» راست«
هر ”: توانيم بگوييم پس ميس. “اين راست است”توانيم خط راستي بكشيم و بگوييم  ما مي

  “.خط ديگري كه ميان اين دو نقطه كشيده شود و غير از اين خط باشد كج است
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ممكن . گيرد اينكه خط كج چه مقدار از خط راست انحراف دارد در اهميت دوم قرار مي
هر اندازه كه انحراف داشته باشد . كند ولي تفاوتي نمي. است يك در درجه يا بيشتر منحرف شود

  .باز هم يك خط كج است
 معنوي هر هدايت. هر ناراستي، گناه است. رابطه گناه و عدالت هم به همين صورت است

هر چيز . خداوند معيار الهي خود را براي عدالت معين كرده است. كه از عدالت نباشد گناه است
ر خدا براي عدالت چيست؟ جواب معيا. به هر ميزان، كم يا زياد كه از آن منحرف شود، گناه است

  . اي كه اخيراً از موعظه پولس براي مردم آتن نقل كرديم، آمده است در قسمت دوم آيه
زيرا روزي را مقرر فرمود كه در آن ربع مسكون را به انصاف داوري خواهد نمود به آن «

  )31:17اعمال ( ».دمردي كه معين فرمود و همه را دليل داد به اينكه او را از مردگان برخيزاني
است؟ اين معيار يك اصل يا  در اين آيه چه چيز به عنوان معيار خدا براي عدالت بيان شده

بلكه يك نوع معيار خاص است .  فرمان نيز نيست حتي مجموعه ده. قانون طالئي اخالقي نيست
راي همين آن معيار، يك انسان است همان انساني كه خدا ب. كه كامالً مناسب نژاد بشري است

  . منظور معين كرده است
اين انسان كيست؟ اين انسان همان كسي است كه خدا با برخيزاندن او از ميان مردگان، 

او تنها معيار خدا براي عدالت براي نژاد . مسيح است او عيسي. است عهد جديد را به او واگذارده
يح را در عهدجديد مطالعه مس ما براي درك اين معيار بايد زندگي و شخصيت عيسي. بشري است

هر جنبه از شخصيت انسان كه تحت معيار عيسي قرار بگيرد، تحت معيار خدا براي عدالت . كنيم
  . گيرد نيز قرار مي

  . كند  درباره ذات عدالت و گناه بيان مي23:3 پولس همين حقيقت را در روميان
  ».اند اند و از جالل خدا قاصر شده همه گناه كرده«

گويد غرور، شهوت، قتل و يا دروغگويي  او نمي. كند پولس به يك گناه خاص اشاره نمي
: گويد كند و مي او تنها به يك نكته كه همه بطور مشابه گناهكار هستند اشاره مي. گناه هستند

. اند همه از اينكه براي جالل خدا زندگي كنند شكست خورده» اند همه از جالل خدا قاصر شده«
اين معيار جالل خدا، . اند همه قاصر هستند، همه راه را گم كرده. اند مه از معيار الهي دور ماندهه

  :كند كه به عيسي اشاره مي
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  )3 : 1عبرانيان ( »فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده«
اند، تمام زندگي خود  عيسي مسيح به تنهائي از ميان تمام انسانهائي كه تاكنون زندگي كرده

و سپس به طور واضح به همه نشان . جالل خدا، پدرش  وقف همين معيار و هدف نمود،)قف(را 
  . گناه، عدالت، و داوري. داده كه سرنوشت ابدي هر انسان بستگي به سه چيز دارد

. هنوز، نژاد بشري در شرايط طبيعي و مردة خودش، كامالً از اين موضوعات ناآگاه است
تنها رابطه او با . وط كرده هنوز برده ذهن جسماني خود استخاطر آن است كه انسان سق اين به

هائي از واقعيت كه از  تنها جنبه. باشد واقعيت از طريق طبيعت جسماني و حواس پنجگانه او مي
به . قادر هستند او را تحت تأثير خود قرار دهند  شوند،يطريق حواس طبيعي او درك و آشكار م

و چيزهائي كه در اين قلمرو قرار . است اده كامالً گرفتار شدههمين دليل است كه او در قلمرو م
  . گيرند وقت، فكر و انرژي او را مي دهند، گيرند، او را تحت تأثير قرار مي مي

هاي مردم در دنيا گوش كنيد كه با هم در اتوبوس، قطار يا رستوران صحبت  به صحبت
من با مشاهدات . بدون ترديد، پولچيز مشتركي در گفتگوي آنان وجود دارد؟  چه. كنند مي

هاي مختلف و در  هاي مردم به زبان ام، با گوش دادن به حرف شخصي خودم اين را ثابت كرده
  .ام ها مختلف به اين نتيجه رسيده سرزمين

بعد از پول چيزهاي گوناگون ديگري كه همه به طبيعت مادي لذايذ و شهوات انسان 
ورزش، : گيرند، از قبيل  موضوع بحث روزانه مردم قرار ميمرتبطند از جمله مواردي هستند كه

  . لباس و وسائل خانه  ماشين، سياست، غذا، تجارت، كشاورزي، مسائل خانوادگي، تفريحات،
در اين ميان . ها چيزهايي است كه مردم دنيا و ذهن آنان را به خود مشغول كرده اند اين

  .ماند داوري باقي نميديگر جايي براي فكر كردن به گناه، عدالت و 
وسيله حواس طبيعي انسان فكر  چيز به اين سه. چرا چنين است؟ پاسخ خيلي ساده است

كه زنداني حواس و درك مادي خود است، گناه، عدالت و  انساني قابل درك نيست يا براي انساني
  .توانند باشند داوري حقايق مهمي نمي
 هم كار روح  ردان و زنان روشن سازد و آنتواند اين حقايق را براي م تنها يك راه مي

به هر ميزان كه . تواند دنيا را به عدالت، گناه و داوري متقاعد سازد تنها او مي. مقدس خدا است
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كند، به همان ميزان انسان نيز به گناه، عدالت و  القدس به قلب و ذهن انسان دسترسي پيدا مي روح
  . كند داوري توجه مي
ها را در   يك تصوير الهام شده از تمام نژاد بشري را آنگونه كه خدا آن3-2:14 مزمور

نويسندة . دهد بيند، به دست مي القدس  مي وضعيت سقوط كرده و دور از فيض و عمل روح
  :گويد مزمورچنين مي

آدم نظر انداخت تا بيند كه آيا فهيم و طالب خدايي هست؟ همه  خداوند از آسمان بر بني«
  ».اند، نيكوكاري نيست يكي هم ني گردانيده با هم فاسد شدهرو

 او صرفاً به اين معنا  گفتة. به گفته مزمورنويس درباره وضعيت طبيعي انساني توجه كنيد
تر از اين ها  بلكه انحطاط روحاني انسان خيلي عميق. دهد كس عمل نيك انجام نمي نيست كه هيچ

حتي فهم چيزهاي روحاني و اشتياق براي . خدا باشدكس نيست كه بفهمد و طالب  هيچ. است
القدس خود بسوي انسان نازل  روح تا زماني كه خدا بوسيلة. شناخت خدا نيز ديگر وجود ندارد

  . كند رود و او را جستجو نمي شود، انسان، اين انسان به خود وانهاده، هرگز بسوي خدا نمي مي
  )1:2 افسسيان(  ».يد زنده گردانيدو شما را كه در خطايا و گناهان مرده بود«

او . القدس، وضعيت روحاني انسان مثل انسان مرده است دهنده روح جدا از تأثيرات تكان
  .نسبت به خدا و حقايق روحاني مرده است، گناه، عدالت و داوري براي او معني و واقعيت ندارند

برعكس، مذهب . دين است  چنين وضعيتي بياين به آن معنا نيست كه لزوماً اين انسان در
القدس تنها يك الاليي  مذهب بدون تحريك روح. بخش مهمي از زندگي او را اشغال كرده است

دهد و او را از حقايق روحاني  دلي را ياد مي تفاوتي و سنگ براي احساسات كاذب است و به او بي
  .سازد شوند، دور مي كه به سرنوشت او مربوط مي

سول وضعيت اخالقي انسان را در زمانهاي آخر كه به اوضاع كنون يانسان عصر پولس ر
  :كند حاضر بسيار شبيه است، اينطور پيشگوئي مي

زيرا كه مردمان، . هاي سخت پديد خواهد آمد  زماناما اين را بدان كه در ايام آخر«
 و نامطيع والدين و ناسپاس و ناپاك و زن و متكبر و بدگو خودپرست خواهند بود و طماع و الف

مروت و متنفر از نيكويي و خيانت كار و تند مزاج و  گو و ناپرهيز و بي دل و غيبت الفت و كينه بي
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داري دارند ليكن قوت آن را انكار  مغرور كه عشرت را بيشتر از خدا دوست دارند كه صورت دين
  )5-1:3تيموتاؤس  دوم( ».كنند از ايشان اعراض نما مي

 عيب اخالقي مهم كه زندگي نژاد بشري را در زمانهاي آخر خراب 18در اينجا پولس به 
خودپرستي و «كند،  دو عيب اخالقي اولي كه به آنها اشاره مي. كند خواهند كرد  اشاره مي

  .است و آخرين آنها دوست داشتن عشرت بيشتر از خدا» دوستي پول
القدس، به سه مورد از عيوب اصلي  خطاي روح پولس رسول با همان بينش مقدس و بي

  .»عشرت«و » دوستي پول» «خودپرستي«كند  تمدن معاصر ما اشاره مي
كند كه حضور آشكار و  ها به پانزده مورد از انحطاطهاي اخالقي ديگر اشاره مي در بين اين

با اين . ستيمظهور آنها را در قرن بيستم و در مقياسي وسيع بيشتر از هر زمان ديگر ، شاهد ه
وجود در چنين وضعيتي و در ميان يك چنين انحطاط اخالقي گسترده و جهاني، ما شاهد حضور 

  . دين نيز هستيم
داري دارند ولي  صورت دين«: كند بعد از اشاره كردن به اين هجده مورد، پولس اضافه مي

  ».كنند قوت آن را انكار مي
. شوند هرگز بدون مذهب نيستند اني ميبه عبارتي ديگر، مردمي كه مرتكب چنين گناه

القدس و قوت آن  ها نوعي خداپرستي ـ يك نوع مذهب ـ دارند ولي مذهبي كه براي روح آن
در نتيجه آنها به مسائل روحاني حساسيت ندارند، از حقايق روحاني آگاهي . جايي وجود ندارد

  .باشند ندارند و ملزم به گناه، عدالت و داوري نيز نمي
مثل . القدس يك تالش كامالً بيهوده است جه موعظه كالم خدا بدون تأثيرات روحدر نتي

دانند كه  دانند به آن نياز دارند؛ و اصالً نمي دادن عالج و درمان به مردمي است كه اصالً نمي
  .تفاوتي و تحقير است تنها حاصل اين نوع موعظه بي. مريض هستند

گري  تفاوتي و مادي ب منحرف نيستند، بلكه بيبزرگترين دشمن انجيل، كمونيسم يا احزا
  .القدس است تفاوتي بشكند قدرت روح گري بي تواند حصار مادي كه مي تنها قدرتي. بودن است

  )8:16 يوحنا(  ».و چون او آيد جهان را بر گناه و عدالت و داوري ملزم خواهد نمود«
كردن مثل كليساي اوليه ـ  بلكه موعظه دارد،تنها موعظه صرف نيست كه جهان به آن نيا 

  .القدس فرستاده شده از آسمان كردن به قوت روح يعني موعظه
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  استفاده از شمشير روح

  
اجازه بدهيد تا به چند نمونه از اين نوع موعظه و نتايج حاصل از آن كه در كتاب اعمال 

  . است نگاهي داشته باشيم رسوالن به آنها اشاره شده
 نفر از ايمانداراني كه در باالخانه در 120القدس،  پنطيكاست، قبل از نزول روحدر روز 

اثر بودند ولي بعد از آنكه از روح پر شدند  شهر اورشليم جمع بودند، يك اقليت كوچك و بي
  نيتجه اين موعظه چه بود؟ .  نفري از يهوديان موعظه كرد3000پطرس ايستاد و براي يك جمعيت 

 .»اي برادران چه كنيم؟«ريش گشته به پطرس و ساير رسوالن گفتند چون شنيدند دل«
  )37:2اعمال (

القدس  اين دلريش شدن به همان عملكرد روح. توجه كنيد» دلريش گشته«به اين عبارت 
 ».سازد چون او آيد شما را به گناه، عدالت و داوري ملزم مي«: كند بود اشاره مي كه عيسي گفته

  )8 : 16 يوحنا(
عنوان  مسيح را به ايمان توبه كردند، و عيسي  يهودي بي3000عنوان نيتجه اين موعظه  به

  . گرفتنددهنده خود پذيرفتند و تعميد خداوند و نجات
القدس  واسطه ظهور روح هرحال، به اين نكته مهم بايد اشاره كنم كه اين موفقيت تنها به به

  .الم خدا و حضور كالم باعث اين پيامد شدنبود، بلكه موعظه ك
       ».داران را نجات بخشد وسله جهالت موعظه ايمان خدا بدين رضا داد كه به«

  )21:1ن قرنتيا اول(
اين . ها نجات پيدا خواهد كرد است كه انسان با شهادت، معجزات يا نبوت خدا هرگز نگفته

 كند و قلب آنها را براي پذيرش حقيقت آماده سازد يانسانها را جلب مطبيعي توجه  تجليات  فوق
كند كه  پولس تأكيد مي. بخشد ها را عمالً نجات مي ولي اين فقط موعظه كالم خداست كه انسان

  )17:6 افسسيان( ».شمشير روح، كالم خداوند است«
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 القدس احتماالً با شاگردان ، روحكرد اگر در آن روز پطرس پيام انجيل را موعظه نمي
ممكن بود كه مردم متعجب و ترسان . ماند ماند ولي اين شمشير روح بدون استفاده باقي مي مي

آن كالم برّان و شمشير دودم خداوند بود، كه . شد ها ديده نمي شوند ولي هيچ تحولي در آن 
ايمان را دلريش كرد و آنها را  گرفته شد و قلب بيالقدس از طريق زبان پطرس بكار  بوسيله روح

  . عميقاً ملزم نمود
القدس تأثر  كالم خدا با قوت روح. تقريباً نصف موعظه پطرس نقل قول از عهدعتيق بود

  .گذرد ها باقي مي هاي انسان عظيمي بر قلب
در . وردند اتهام كفرگوئي  به شوراي اورشليم آ  استيفان را به7 و 6هاي  در اعمال باب

ولي قبل . ابتداي محاكمه او در جايگاه محكوم بود و اعضاء شورا نيز در جايگاه محاكمه كنندگان
  .از پايان محاكمه، جايگاه آنها معكوس شد

اسرائيل و  القدس كتب عهدعتيق را كه مربوط به بني  روحهمچنانكه استيفان تحت مسح
 شورا نيز در جايگاه  گر قرار گرفت و اعضاء گاه محاكمهداد، در جاي مسيح بودند توضيح مي

  . محكومان
         ».هاي خود را فشردند  وي دندان چون اين را شنيدند دلريش شده بر«

  )54:7ن رسوال اعمال(
بار ديگر شمشير  يك. بينيم را در اينجا مي» دلريش شدن«توجه كنيد دوباره همان عبارت 

  . كند كند و آنها را دلريش مي ايمانان نفوذ مي القدس به قلبهاي بي م خدا بوسيله روحكال
كه شاهد محاكمه و شهادت استيفان بود يك جوان به نام شائول طرسوسي  يكي از كساني

اين اتفاق تأثير عميقي بر وي گذاشت، چون وقتيكه عيسي او را در راه دمشق مالقات كرد به . بود
  :او گفت
  )14 : 26ن رسوال اعمال (» را بر ميخها لگدزدن دشوار استتو«

خواست از آنها فرار كند چه بودند؟ آنها ميخهاي كالم خدا  اين ميخها كه پولس بيهوده مي
، 24در اعمال . القدس بر قلب او فرو رفتند بودند كه وقتي از دهان استيفان بيرون آمد بوسيلة روح

گفته  بينيم كه پولس متهم آن است و به خاطر ايمانش به مسيح به او ناسزا  ه ديگر را مييك محاكم
  .شود و قاضي نيز فليكس، حاكم رومي است مي
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كند، چون  كننده را عوض مي القدس جاي متهم و محاكمه بار ديگر روح در اين محاكمه يك
 ».كرد فليكس ترسان گشته اب ميدرباره عدالت، و پرهيزكاري و داوري آينده خط«همينكه پولس 

  )25:24ن رسوال اعمال(
القدس بوسيلة پولس حقايق عدالت و داوري را تا عمق قلب فيلكس فرو برد و او را  روح

براي حاكم مغرور رومي عادي بود، كه زندانيان در برابر او بلرزند، ولي حاال او . ترسان ساخت
ديد، به همين دليل به شتاب دادگاه را بدون  اضي ناديدني لرزان ميخودش را در حضور يك ق

  .صدور رأي ترك كرد
القدس را كه  الطبيه روح روشني قدرت مافوق هاي مذكور در كتاب اعمال، به اين نمونه

هد  ولي اين واقعيت را نيز نشان مي. دهد كند، نشان مي انسان را بر گناه، عدالت و داوري ملزم مي
كاري كه  با اين حال،. شد  شدن نه متحول شدن است و نه لزوماً منجر به تحول ميكه ملزم

دهد، اين است كه جائي براي   مطمئناً انجام مي القدس بواسطة قدرت الزام كنندگي خود، روح
  :گويد عيسي مي. گذارد تفاوت بون در انسان باقي نمي بي

           ».جمع نكند پراكنده سازدهر كه با من نيست برخالف من است و هر كه با من «
  )30:12 متي(

شود، هر كس كه تحت تأثير آن قرار  القدس ظاهر مي كنندگي روح جايي كه قدرت الزام
شود تا موضع خود را در قبال آن تعيين كند ـ يا برعليه عيسي يا با عيسي يا با او  بگيرد مجبور مي

  . جمع كند و يا پراكنده سازد
  .تفاوتي و يا مصالحه ديگر ممكن نيست بي
ام تا سالمتي بگذارم بلكه شمشير  ام تا سالمتي بر زمين بگذارم نيامده گمان مبريد كه آمده«

ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خويش و عروس را از مادر شوهرش  زيرا كه آمده. را
  )35-34:10متي( ».جدا سازم

اگر اين كالم . كند شمشير كالم خدا است ي از آن صحبت ميشمشيري كه در اينجا عيس
طرفي و مصالحه جايي  شود آنقدر كه براي بي القدس بكار گرفته شود تيز و نافذ مي با قدرت روح

كند و هر يك را مجبور  حتي در ميان اعضاء يك خانواده اختالف ايجاد مي. گذارد باقي نمي
ما در تمدني زندگي . اينكه با عيسي باشد و يا عليه او  سازد تا موضع خود را معين كند، مي
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آيا چيزي . است گر و دچار انحطاط روحي و ذهني شده تفاوت مصالحه گرا ـ بي كنيم كه ماده مي
  هست كه جلوي اين سقوط را بگيرد و نسل ما را به سوي خدا برگرداند؟ 

 طريق كالم خدا عمل القدس است كه از بله، تنها يك چيز وجود دارد و آن قدرت روح
 .سازد كند و جهان را به گناه، عدالت و داوري ملزم مي مي
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  فصل سي و ششم
  الطبيعي شهادت مافوق

  
ترين نتايج حاصل از خدمت يك واعظ مملو از  اكنون ما به بررسي يكي ديگر از مهم

  . پردازيم القدس مي روح
يم غافل باشيم؟ كه در ابتدا تكلم به پس ما چگونه رستگار گرديم اگر از چنين نجاتي عظ«

كه شنيدند بر ما ثابت گردانيدند در حالتي كه خدا نيز با ايشان  آن از خداوند بود و بعد كساني
».القدس برحسب اراده خود داد به آيات و معجزات و انواع قوات و عطاياي روح شهادت مي

  )4-3:2عبرانيان (  
كند كه چرا پيغام انجيل توجه شنوندگان را به خود  يدر اينجا نويسنده به سه دليل اشاره م

  : كرد جلب مي
  .مسيح موعظه شد وسيله خود عيسي زيرا در وحله اول به

مه چيز هوسيله مرداني كه پيغام را شنيده بودند و شاهد وقوع  زيرا اين پيغام بعد از آن به
  .بودند منتقل و ثبت شد
 . رسيد القدس به اثبات مي ت و عطاياي روحواسطه آيات و و معجزا زيرا اين پيام به

  القدس در رابطه با موعظة پيام انجيل، شود كه خدمت اصلي روح از همين جا معلوم مي  
  بر حقيقت و اقتدارتصديق فوق طبيعي بود كه بواسطة آيات و معجزات و انواع قوات و عطايا

  . آورد  عمل ميآسماني پيام موعظه شده، به
  

  همراهي آيات
  

هنگامي كه روي   خود،همراهي آيات چيزي است كه با مأموريتي كه عيسي به شاگردان
  . بايست باشد كرد، داد مي زمين زندگي مي

  ) 15:16 مرقس( ».در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه كنيد«
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هاي  داران خواهد بود كه به نام من ديوها را بيرون كنند و به زبان مراه ايمانو اين آيات ه«
و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلي بخورند ضرري بديشان نرساند هرگاه . تازه حرف زنند

  )18-17:16 مرقس( ». خواهند يافتها بر مريضان گذارند شفا دست
وسيله خدا مقرر شده بودند  برد كه به الطبيعي را نام مي  نشانة مافوق5در اين آيات عيسي 

  . تا به هنگام موعظة پيغام انجيل با آن همراهي كنند و صحت آنرا به اثبات رسانند
  قدرت اخراج ديوها

  هاي ديگر صحبت كردن به زبان
 هاي قاتل مصونيت در برابر سم

 هاي غذايي مصونيت در برابر مسموميت

 ي شفاي مريضان با دست گذاري و به نام عيسيتواناي

، را بايد براي هر پنج نشانه »به نام من«كار برده شده،  وسيله عيسي به عبارت مقدماتي كه به
  . بكار برد

  . واسطة ايمان به نام عيسي مؤثر است ها تنها به هر كدام از آن
خصوصي از مردم   به طبقه بهالطبيعي به اين نيز بايد اشاره كنيم كه اين پنج نشانه مافوق

ها  اين نشانه« يا “  خواهد بودها همراه شاگردان اين نشانه”عيسي نگفت كه . محدود نشده است
اين «: گويد عيسي مي» .ها همراه كليسا خواهد بود اين نشانه«يا » همراه واعظيني خواهد بود

داران واقعي حق دارند اين انتظار را  همه ايمان» .داران خواهد بود ها همراه تمامي ايمان نشانه
ها همراه   اين آيات و نشانه كنند، مردم ابالغ مي داشته باشند ماداميكه پيام خوش انجيل را به همة

شاگردان اوليه دقيقاً به اين ترتيب مأموريت را كه عيسي به آنها . آنها و مؤيد شهادت آنها باشند
  .دند به انجام رساني داده بود،
و خداوند بعد از آن به ايشان سخن گفته بود به سوي آسمان مرتفع شده به دست راست «

كرد و به  كردند و خداوند با ايشان كار مي و ايشان بيرون رفته در هر جا موعظه مي. خدا بنشست
  )20-19:16 مرقس( ».گردانيد بود كالم را ثابت مي آياتي كه همراه ايشان مي

  عيسي به آسمان و قرار گرفتنش به دست راست خدا بود كه تصديق ا بعد از صعودتنه
خداوند با شاگردان خود  از آن پس عيسي.  تأثير كامل خود را يافتفوق طبيعي بر موعظه شاگردان
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بلكه بواسطة قوت نمود نه تنها با حضور فيزيكي خود،  كرد و شهات آنها را تأئيد مي كار مي
  .القدس كه در روز پنطيكاست بر آنان فرود آمد روح

. كرد الطبيعي مي القدس بود كه شهادت آنان را مافوق بدين ترتيب در واقع اين وظيفه روح
  .الطبيعي دهد القدس است كه بر حقيقت پيام خدا شهادت مافوق اين وظيفه خاص روح

تا . بينيم  او ميسي و هم در خدمت شاگردانوضوح اين حقيقت را هم در خدمت عي ما به
 تعميددهنده در رود اردن، هيچ نوع معجزه يا مسيح از دست يحيي قبل از تعميدگرفتن عيسي

صورت كبوتر از آسمان  القدس به  عيسي، روحزمان با تعميد هم. اي از او ثبت نشده است موعظه
  .وسيله شيطان آزموده شود  روز به بيابان برده شد تا به40و سپس براي . رود آمدبر وي ف

در طول سه سال و نيم . بالفاصله بعد از آزمايش، عيسي فوراً وارد خدمت موعظه شد
  .ها و معجزات و عطاياي فوق طبيعي همراه بود  وقفه با آيات و نشانهآينده پيغام و خدمت او بدن

الطبيعي   نبي در بين مردم اظهار كرد كه تأئيد فوق از اشعيامسيح با نقل يك نبوت عيسي
 كرد تا فقيران را روح خداوند بر من است، زيرا كه مرا مسح«. القدس بود خدمت او كار روح

شم و اسيران را به رستگاري و كوران را به  بخدالن را شفا بشارت دهم و مرا فرستاد تا شكسته
         ».بينايي موعظه كنم و تا كوبيدگان را آزاد سازم و از سال پسنديده خداوند موعظه كنم

  )19-18:4 لوقا(
ها و معجزات و نجاتي  القدسي كه بر او است بواسطة موعظه  روحوضوح به مسح عيسي به

  .كند همراه است، استفاده ميكه با آنها 
كنم، هر آينه ملكوت خدا بر شما رسيده   ليكن هرگاه من به روح خدا ديوها را اخراج مي«

  )28:12 متي( ».است
  . دهد القدس نسبت مي در اينجا عيسي قدرت اخراج ديوها را مستقيماً به قدرت روح

 اصلي تأئيد فوق طبيعي خدمت مسيح بود توسط القدس دليل و عامل  روحاينكه مسح
او خطاب به يهوديان دربارة عيسي اينگونه سخن . است پطرس نيز در كتاب اعمال تصريح شده

  :گويد مي
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اي مردان اسرائيلي اين سخنان را بشنويد عيسي ناصري مردي كه نزد شما از جانب خدا «
ن شما از او صادر گردانيد چنانكه خود مبرهن گشت به قوات و عجايب و آياتي كه خدا در ميا

  )22:2اعمال ( ».دانيد مي
ها در خدمت عيسي اين بودكه  كند كه هدف معجزات، عجايب و نشانه پطرس اشاره مي
  . كرد  خدمت او تأئيد شود و اينكه خدا خود خدمت عيسي را تأئيد ميسرچشمه الهي و اقتدار

  :گويد  خانه كرنليوس درباره خدمت عيسي چنين ميها در پطرس با خطاب به امت
 نمود كه او سير القدس و قوت مسح ناصري را كه خدا او را چگونه به روح يعني عيسي«

 ».بود بخشيد زيرا خدا با وي مي  ميآورد و همه مقهورين ابليس را شفا كرده اعمال نيكو به جا مي
  ) 38:10ن رسوال اعمال(

 الطبيعي و قدرت خدمت شفاي عيسي را به مسح اينجا مخصوصاً پطرس خدمت مافوق
 همچنانكه اين مسح در خدمت مسيح خداوند بود در خدمت شاگردان. دهد القدس نسبت مي روح

ها يك حد به خصوصي از  آنتا قبل از روز پنطيكاست در خدمت . شد نيز اين مسح ديده مي
  .شد الطبيعي  ديده مي قدرت مافوق
  :اند طور توصيف شده ها را اعزام كرد اين  كه عيسي آن شاگردي12اولين 

پس روانه شده موعظه كردند كه توبه كنند و بسيار ديوها را بيرون كردند و مريضان كثير «
  )13-12:6 مرقس( ». دادند)ادند( را روغن ماليده شفا

  .  را كه مسيح متعاقباً اعزام كرد چنين توصيف شده است تن از شاگردان70خدمت 
 ما اي خداوند، ديوها هم به اسم تو اطاعت«:  نفر با خرمي برگشته گفتند70پس آن 

  )17:10 لوقا( ».كنند مي
 او در اين قدرت بينيم كه حتي در زمان خدمت زميني عيسي، شاگردان اين ما ميبنابر

ولي به نظر . كردند دادند و ديوها را اخراج مي  ميالطبيه شريك بودند و بيماران را شفا مافوق
گردانش بود كه رسد كه اين قدرت بسيار محدود بود و صرفاً ادامه خدمت عيسي از طريق شا مي

  . شد به خاطر حضور نزديك او به ايشان انجام مي
الطبيعي   فوراً وارد خدمت كامل و مافوقهرحال بعد از روز پنطيكاست شاگردان به

  . خودشان شدند و ديگر وابسته به حضور فيزيكي مسيح با آنان نبودند
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ها داده بود   به آن16 باب ه عيسي در مرقساي را ك القدس، وعده عنوان نشانه اوليه روح به
در باب بعدي ) 4:2ن رسوال اعمال(» .ها كردند آنان همگي شروع به صحبت به زبان«: عملي گشت

ن گزارش رسوال كتاب اعمال. بينيم ن، معجزه شفاي مرد لنگ را در كنار دروازه ميرسوال اعمال
القدس نسبت به پيغام انجيل و  الطبيعي خدا و از طريق روح موثقي است از شهادات و گواه مافوق

     اي كه در عبرانيان اين شهادت فوق طبيعي نسبت به خدمت شاگردان در آيه. خدمت شاگردان
  . است ده اخيراً بررسي كرديم، اينوطر خالصه ش4 : 2

داد به آيات و معجزات و انواع قوات و عطاياي  كه خدا نيز با ايشان شهادت مي در حالتي«
  ».القدس بر حسب اراده خود روح

 وعده داده است، عملي شدن چهار 16 باب الطبيه كه عيسي در مرقس از پنج نشانه مافوق
ها در روز پنطيكاست و  صحبت به زبان. ن به ثبت رسيده استرسوال مورد از آنان در كتاب اعمال

توان در   شفاي بيماران و اخراج ديوها را مي. شود هاي مختلف بعد ديده مي همچنين در موقعيت
مصونيت در برابر زهر مارها را در تجربه پولس در . خدمات فيليپس، پولس و ديگر رسوالن ديد

ب كوچكي كه اين معجزات را در عصر حاضر ثبت كرده است كتا. بينيم جزيره مالت مي
) بلژيك( سال در كنگو 40نويسنده اين كتاب ويليام برتون، نزديك به . نام دارد» هاي همراه نشانه«

  . خدمت كرده است
 پرداخته است و ضمن ثبت جزئيات چندين نمونه   نشانه5در اين كتاب او به بررسي هر 

هائي گزارش  او بطورخاص نمونه. ها بوده است  شاهد وقوع اين نشانهدهد كه او خود گواهي مي
دهد كه در آنها، مبشرين و مبلغين كالم، در برابر سم مارها و انواع ديگر سموم كه مخالفان  مي

عيسي خود وعده داده است كه اين . ريختند، مصونيت داشتند تبليغ انجيل در غذاي مبشرين مي
  .داران خواهد بود بدون هيچ محدوديت در زمان، مكان و اشخاص نها به همراه ايما نشانه

كنم او نيز  گويم هر كه به من ايمان آرد، كارهايي را كه من مي آمين آمين به شما مي«
  )12:14 يوحنا( ».روم ها نيز خواهد كرد، زيرا كه من نزد پدر مي  خواهد كرد و بزرگتر از اين
كنم  هر كه به من ايمان آورد، كارهايي را كه من مي « : وعده توجه كنيدبه هستة مركزي اين

است؛  در عهدجديد به دفعات تكرار شده» هر كه به من ايمان آورد«عبارت » .او نيز خواهد كرد
  . دار واقعي، در هر جا يعني هر ايمان
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دهد؟ جواب داري كارهايي را كه عيسي كرد او نيز انجام  چگونه ممكن است كه هر ايمان
و در ادامه دوباره » روم زيرا من نزد پدر مي«: گويد بينيم آنجا كه عيسي مي  مي12:14 را در يوحنا

  :گويد مي
اي ديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما  دهنده كنم و تسلي و من از پدر سؤال مي«

  )17-16:14 يوحنا(» .ول كندتواند او را قب جهان نمييعني روح راستي كه . بماند
  .است  به آن اشاره شده12اي است كه در  آيه  اين عبارت جواب وعده
شود به او  دار نازل مي القدس كه از آسمان و از جانب پدر بر ايمان حضور هميشگي روح
  . داد دهد كه عيسي انجام مي قدرت انجام كارهائي را مي

دار به همان صورتيكه بر عيسي نازل شد، ايماندار را  دس و نزول آن بر ايمانالق  روحمسح
القدس بر او،  به سوي همان خدمت فوق طبيعي سوق مي دهد كه عيسي خود بعد از نزول روح

هاي طبيعي فرد ايماندار  الطبيعي به خاطر قدرت و توانائي اين خدمت مافوق. بود در آن قدم نهاده
  .كند القدس و نزول آن بر اوست كه بستگي پيدا مي به مسح روحبلكه تنها . نيست

  
  الطبيعي مكاشفه مافوق
  الطبيعي است مستلزم تأييد مافوق

  
الطبيعي بر صحت  يابيم كه اين شهادت مافوق مقدس را با دقت بخوانيم در مي اگر ما كتاب
  .  هماهنگي دارداست اي كه خدا با قومش در تمامي دوران داشته پيغام انجيل با رابطه

 و انسان تصميم  است، هرگاه خدا حقيقتي را بوسيلة مكاشفة آسماني بر انسان آشكار كرده
الطبيعي خود بر آن حقيقت   كند، خدا نيز با شهادت مافوقاست تا  از اين حقيقت اطاعت گرفته

  . صحه گذاشته است
 و هابيل به  و در رابطه با هدايائي كه قائناي از اين مكاشفه را در آغاز تاريخ بشر نمونه

اين دو هداياي مختلف سمبل دو نمونه از مذهب در تاريخ . توانيم بيابيم حضور خدا آوردند مي
  . بشري است
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  ). 17:3 پيدايش( محصول زمين را آورد ـ ولي زمين بود كه زير لعنت خداوند بود قائن
.  محصول كار و استدالل خودش بود هيچ مكاشفه اي از خداوند در آن نبودهدية قائن

هيچ شناختي از نياز به قرباني براي فديه . هيچ شناختي از گناه و لعنت ناشي از آن در آن نبود
  . كردن گناه در آن نبود

ار او نشان دادكه همگناه را و با اين ك. هابيل نخست زادة از گلة خود را براي قرباني آورد
او اين شناخت را نه با استدالل . شناسد هم لزوم پاشيده شدن خون به عنوان قرباني فديه را مي

مذهب او نه براساس اعمال خود بلكه بر بنياد . خود بلكه با مكاشفة آسماني بدست آورده بود
  . بود ايمان به خدا، بنا شده

سبب آن شهادت داده شده كه   را به خدا گذرانيد و بهر از قائنبه ايمان هابيل قرباني نيكوت«
  )4:11عبرانيان ( ».دهد عادل است به آنكه خدا به هداياي او شهادت مي

ايمان از شنيدن است و شنيدن از ”طور كه در قسمت دوم اين كتاب توضيح داديم،  همان
  . شود اين معنا كه ايمان بر بنياد مكاشفه خدا از كالم او حاصل ميبه ) 17:10 روميان(“ كالم خدا

 كرد، خداوند نيز خشنود شد و بر هدية او چون هابيل اين مكاشفه را دريافت و اطاعت
روي قرباني  بيشتر مفسرين اين باور را دارند كه آتش خداوند از آسمان به. شهادت فوق طبيعي داد

  . و آن را سوزانيدهابيل نازل شد
  . را تأييد نكرداز طرفي ديگر خدا هديه قائن

 » . و هديه او را منظور نداشتو خداوند هابيل و هديه او را منظور داشت اما قائن«

  )5-4:4 پيدايش(
كند  ان مكشوف مياي مشابه، خداوند هميشه خشنود است تا بر حقايقي كه به انس به شيوه

خوانيم كه وقتي خداوند به موسي مأموريت   مي4 باب در خروج. بطور فوق طبيعي شهادت دهد
الطبيعي  اسرائيل برود و پيغام نجات از مصر را به آنان بدهد، سه نشانه مافوق داد تا نزد بني

  . مشخص را ني زبه او داد تا همراه آن پيغام آن را ثابت گردانند
  :هاي خود را نزد خداوند در خيمه كامل گردانيدند بعدها وقتي موسي و هارون قرباني

آتش از حضور خداوند در آمده قرباني سوختني و پيه را بر مذبح بلعيد و چون تمام قوم «
  )24:9 الويان( ».روي در افتادند اين را ديدند صداي بلند كرده به
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  :  خود را در مراسم وقف هيكل به پايان رساندكه سليمان دعاي وقتي
هاي سوختني و ذبايح را سوزانيد و جالل خداوند خانه  آتش از آسمان فرود آمده قرباني«

  )1:7خ تواري دوم( ».را مملو ساخت
  : آورد خداوند همين تأييد را بر پيغام ايليا در محاجه با انبيا بعل به عمل مي

آتش يهوه افتاده قرباني سوختني و هيزم و سنگ و خاك را بلعيد و آب را كه در آنگاه «
 ».يهوه او خداست: روي خود افتاده گفتند و تمامي قوم چون اين را ديدند به. خندق بود ليسيد

  )39-38:18ن پادشاها اول(
ايان نرسيد، بلكه ادامه آن را در الطبيعي خدا بر پيغام انبياء با ايليا به پ شهادت مافوق
  .بينيم  و ديگران نيز مي، دانيال، حزقيالخدمات اليشع، اشعيا

الطبيعي خدا بر كالم خود هرگز كاهش   انجيل، شهادت مافوقدر عهدجديد، با پيدايش
 در خدمات خود عيسي و هم در خدمات كليساي اوليه، طرز وسيعي هم نيافت بلكه برعكس به

  . افزايش يافت
الطبيعي بر حقيقت  القدس همين شهادت مافوق در تمام دوران مأموريت خاص روح

القدس در ميان قوم خدا  قدر ريزش روح هر چه. هاي انبيا بوده است مكاشفه شدة خدا و تأييد پيام
  .ز قويتر و بيشتر خواهد بودالطبيعي آن ني بيشتر باشد شهادت مافوق

اي اين نظر را دارند كه برخورداري از دانش و آگاهي زياد از خدمات خدا، مانع  عده
  . شود القدس مي شهادت فوق طبيعي خاص روح

آگاهي عقالني، با . كند با اين حال، در نمونه بارز پولس رسول خالف اين را ثابت مي
القدس  الطبيعي و خدمت روح  جايگزين قدرت مافوقوجود مفيد بودن در حد خودش، ولي هرگز

  .نخواهد شد
با اين حال، . پولس خود مردي با تحصيالت عاليه بود هم در فلسفه و هم در مذهب بود

هاي خود استفاده  هاي حرف انساني در استداللهاي و بحث سعي نكرد براي معرفي انجيل از روش
  .كند

دم با فضيلت كالم يا حكمت نيامدم چون شما را به و من اي برادران چون به نزد شما آم«
مسيح و  زيرا عزيمت نكردم كه چيزي در ميان شما داشته باشم جز عيسي. نمودم سرّ خدا اعالم مي
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 و لرزش بسيار نزد شما شدم و كالم و وعظ من به سخنان او را مصلوب، و من در ضعف و ترس
وح و قوت تا ايمان شما در حكمت انسان نباشد بلكه در قوت مقنع حكمت نبود بلكه به برهان ر

  )5-1:2ن قرنتيا اول( ».خدا
مقنع «و دوباره » فضيلت كالم يا حكمت«در معرفي انجيل پولس عمداً اين عبارت 

  .گيرد را بكار مي» حكمت
 آن صورت با قدرت كرد، در كند كه اگر از چنين چيزهائي استفاده مي صريحاً اعالم مي

نظر كرد تا براي اثبات حقيقت  ولي او از همه اينها صرفه. شخصي خود كار را انجام داده بود
» برهان روح و قوت«اين روش متفاوت همان . كالمش از نوع روش كامالً متفاوت استفاده كند

. كند شاره ميعمومي و عقالني ا اين كلمه به چيزي اشكار،. توجه كنيد» برهان«به كلمه . است
بلكه حضور و قدرت . صورت نامرئي و نامعقول نبود القدس در خدمات پولس به تأثيرات روح

  .القدس در تمامي خدمات او نمايان است روح
الطبيعي را در تأئيد حقيقت پيام انجيل انتخاب كرد و پولس  چرا خدا اين شهادت مافوق

  .دهد  اين سؤال جواب مينيز آن را براي تأييد انجيل ثابت كرد؟ پولس به
  )5:2ن قرنتيا اول( ».تا ايمان شما در حكمت انسان نباشد بلكه در قوت خدا«

هدف خداوند اين نبود كه ايمان قوم او براساس بحث و استدالل در سطح درك انساني 
القدس در  قدرت روحبخش براي ايمان هر ايماندار تجربه شخصي مستقيم  تنها بنياد رضايت. باشد

  .قلب و زندگي خود است
واسطه من به عمل  كنم كه سخن بگويم جز در آن اموري كه مسيح به زيرا جرأت نمي«

  )19-11:1 روميان( ».ها در قول و فعل  امتآورد، براي اطاعت
است،  جيل را كه از طرف خدا به او واگذار شده پيام اندر اينجا پولس از اينكه بنياد اقتدار

كند كه  و دوباره تصريح مي. كند دهد، اجتناب مي بر دانش و استعدادهاي شخصي خود قرار مي
بلكه به توليد آيات و . ها توليد شوند  از پيام انجيل به اين نيست كه چنين قابليتها و توانائياطاعت
  . القدس ـ است  كه البته اين ها هم كار روح خدا ـ روحهاي قدرتمند است نشانه

شهادت بر : شود القدس مشاهد ه مي در اينجا يك وظيفة تغيير ناپذير و مقتدارنة روح
  . طبيعي آشكار حقيقت مكاشفه شدة خدا، بوسيلة قدرت فوق
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شهيد القدس از هابيل به عنوان اولين ايماندار و اولين  الطبيعي روح اين شهادت مافوق
  .تاريخ بشريت آغاز شد

روي زمين هستند كه به حقيقت مكاشفه شده كالم خدا ايمان دارند  كه مردماني بر  تا وقتي
القدس نيز هرگز از ظهور شهادت فوق طبيعي خود دست نخواهد  كنند، روح  ميو از آن اطاعت

 .كشيد
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   دست گذاري- پنجمبخش 
  

آورم كه آن عطاي خدا را كه بوسيله گذاشتن دستهاي من   تو  ميلهذا به ياد"
  )6 : 1دوم تموماؤس (“. برتو است برافروزي
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  فصل سي و هفتم
   و شفا اعطاي بركت، اقتدار

  
در سرتاسر اين كتاب قصد داريم، شش اصل از آموزه هاي مسيح  را كه فهرسـت آنهـا در                

ايمان و اطمينـان    ) 2. توبه از اعمال مرده   ) 1:  آمده است را مورد بررسي قرار دهيم       2-1:6عبرانيان  
  .داوري جاوداني) 6. قيامت مردگان) 5. گذاري دست) 4. تعليم تعميدها) 3. به خداوند

طور منظم مورد مطالعه و بررسي قرار  ها را به هاي گذشته  سه اصل از اين آموزه در بخش
ها را مورد بررسي قرار خواهيم داد كه همان نهادن  اصل از اين آموزهحال چهارمين . داديم
  .ها نام دارد دست

شد، بسيار  اگر تعيين شش آموزة بنيادين ايمان مسيحي به درك و فهم انساني و اگذار مي
حل، بهترين  عنوان آخرين راه به. شد گذاري هرگز در نظر گرفته نمي متحمل بود كه آموزة دست

خصوص،  در اين مورد به. آيد دست مي مقدس به مقدس توسط خود كتاب ابطه با كتابتفسير در ر
  . دهد هاي مسيحي قرار مي ترين آموزه  اين اصل را در ميان اساسيمقدس با اقتدار خود كتاب
گذاري عملي است كه طي  شود؟ دست استنباط مي“ گذاري دست”چيزي از اين عبارت  چه

. دهد هايش را بر شخص ديگري قرار مي  هدف و منظور روحاني مشخص دستآن شخصي با
  .گيرد  و يا هر دو صورت ميمعموالً اين عمل همواره با دعا يا نبوت

ها چيزي عجيب يا ناسازگار با رفتار طبيعي بشر  خارج از حوزة مذهب، عمل نهادن دست
اين امر طبيعي است كه زماني كه دو دوست يكديگر را به عنوان مثال، در بخشهائي از دنيا . نيست

با اين عمل آنها . هاي يكديگر قرار دهند هاي خود را بر روي شانه كنند، دست مالقات مي
يا هنگامي كه كودكي .  كنند دهند و از مالقات يكديگر ابزار خوشحالي مي شان را نشان مي دوستي

 و در حقيقت براي مادر تقريباً غريزي و غيرارادي از سردرد يا تب شكايت دارد، كامالً طبيعي
  .است كه دستش را براي تسكين يا نوازش كودكش روي پيشاني او بگذارد
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عنوان ادامة عملي مورد بررسي قرار  گذاري، ممكن است به در حوزة مذهب، عمل دست
هبي، عنوان عملي مذ به. آيد بگيرد كه اساساً براي انسان يك عمل طبيعي به حساب مي

  :كند گذاري معموالً داللت بر يكي از سه مورد ذيل مي دست
دهد بركات روحاني و  گذاري را انجام مي ممكن است از اين طريق كسي كه عمل دست

  .قدرت را به كسي كه بر روي او دست گذاشته شده منتقل كند
كند ممكن است بعضي از بركات و قدرت روحاني را كه  گذاري مي شخصي كه دست

گذاري شده بر همگان  ش از اين از جانب خداوند دريافت نموده است توسط فردي كه دستبي
 .آشكار كند

گذاري شده را در  كند ممكن است از اين راه شخص دست گذاري مي شخصي كه دست
 . حضور جمع نسبت به خداوند براي انجام كار و مأموريت به خصوصي ملزم كند

  .گذاري تأمين شوند ه هدف ياد شده در عمل دستدر برخي مواقع ممكن است كه هر س
  

  سه سنّت عهد عتيق
 

عنوان مثال در  به. گذاري يك عمل پذيرفته شده در اسناد و مدارك اولية قوم خدا بود دست
 آورد و را نزد پدرش يعقوب» منَسي«و » افرايم«نظر بگيريد كه يوسف چگونه دو فرزند خود 

  :ها را بركت داد چگونه يعقوب آن
 و اسرائيل دست راست خود را دراز كرده، بر سر افرايم نهاد و او كوچكتر بود و "

هاي خود را به فراست حركت داد، زيرا كه منسي  دست چپ خود را بر سر منَسي، و دست
  )14:48 پيدايش(". زاده بود نخست

كند، و سعي در قانع كردن پدرش براي  يوسف در ابتدا گمان كرد كه پدرش اشتباه مي
زاده بود قرار  كه نخست» منَسي«عوض كردن جاي دستانش داشت، يعني دست راست را بر سر 

 خاطر نشان كرد كه در مورد اما يعقوب. كه فرزند كوچكتر بود» افرايم«دهد و دست چپ را بر 
 الهي آگاه است، همان طور از هدايت» منَسي«و دست چپ بر » افرايم«گذاردن دست راست بر 
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كه دستانش را در همان وضعيت متقاطع نگهداشته بود به دعا كردن براي آن دو ادامه داد و بركت 
  .داد» منَسي«و بركت كمتر را به » افرايم«بيشتر را به 

 از طريق قوبدهد اين كار عملي پذيرفته شده بود كه بركت يع اين مطلب نشان مي
گذاري به دو نوة پسريش منتقل گردد و ديگر اين كه بركت بيشتر از دست راست يعقوب و  دست

  .بركت كمتر از دست چپ او داده شود
شد از خداوند خواست  اش نزديك مي زماني كه موسي به واپسين روزهاي مأموريت زميني

د، كسي كه آماده قرار گرفتن در مقام و جاي او تا رهبري جديد براي قوم اسرائيل منصوب كن
  :باشد

نون را كه مردي صاحب روح است گرفته،   بنيوشع:  و خداوند به موسي گفت"
و او را به حضور العازار كاهن و به حضور تمامي جماعت برپا . دست خود را بر او بگذار

د بر او بگذار تا تمامي جماعت داشته، در نظر ايشان به وي وصيت نما و از عزت خو
  )20-18:27 اعداد(  .  نماينداسرائيل او را اطاعت بني

  : كردموسي فرمان خداوند را اطاعت
 را گرفت و  پس موسي به نوعي كه خداوند او را امر فرموده بود عمل نموده يوشع"

هاي خود را بر  لعازار كاهن و به حضور تمامي جماعت برپا داشت، و دستاو را به حضور ا
          ". او گذاشته، او را به طوري كه خداوند به واسطة موسي گفته بود، وصيت نمود

  )23-22:27 اعداد(
  : داشتاي در يوشع العاده اقدام موسي نتيجة فوق

هاي خود را بر او  نون از روح حكمت مملو بوده چونكه موسي دست ن ب يوشع"
 نمودند، و برحسب آنچه خداوند به موسي امر فرموده اسرائيل او را هدايت و بني. نهاده بود

  )9:34تثنيه  (". بود، عمل كردند
 بود كه هم براي گذاري موسي بر يوشع يابيم كه اين عمل دست از اين مطالب در مي

با اين عمل مقرر شدة . شخص يوشع و هم براي تمام قوم اسرائيل اهميت بسيار زيادي داشت
مقداري از حكمت و جالل روحاني را كه از ) 1: الهي، موسي دو هدف اصلي را به انجام رساند
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 يوشع از و در حضور تمامي قوم اسرائيل انتصاب) 2. خداوند دريافت كرده بود به يوشع داد
  .جانب خداوند را به عنوان رهبر پس از خود اعالم كرد

، پادشاه »يهوآش«گذاري زماني اتفاق افتاد كه  ديگر كاربرد مهم و قابل توجه عمل دست
برد روانه   به سر ميپيامبر كه در بستر مرگ» اليشع«اسرائيل، براي ابراز آخرين احترامات خود به 

  :اتفاق افتاده است» اليشع«و » يهوآش«بين گفتگوي ذيل . شد
ها و تيرها را بگير، و براي خود كمان و تيرها گرفت و  كمان:  و اليشع وي را گفت"

كمان را به دست خود بگير، پس آن را به دست خود گرفت و اليشع : به پادشاه اسرائيل گفت
پس آن را باز كرد .  كنپنجره را به سوي شرق باز: دست خود را بر دست پادشاه نهاد گفت

زيرا » اَرام«تير ظفر خداوند، يعني تير ظفر بر : و او گفت. پس انداخت. بينداز: و اليشع گفت
  )17-15:13دوم پادشاهان  (". كه اراميان را در افيق شكست خواهيد داد تا تلف شوند

 با در جنگ» يهوآش«پرتاب تير از ميان پنجره به سمت خاور، نماد پيروزي بود كه 
از جانب خداوند را به » يهوآش«بنابراين با اين كار، اليشع انتصاب . آورد به دست مي» اراميان«

  .آورد، تصديق كرد عنوان رهبري كه رستگاري و رهايي را براي قوم مي
كه همانند نگهداشتن كمان و پرتاب تير است و نماد پيروزي و » يهوآش«اين انتصاب الهي

از طريق . مؤثر واقع شد» يهوآش«بر دستان » اليشع«يق دستگذاري باشد از طر رستگاري مي
به عنوان رهانندة قوم » يهوآش« الهي را كه براي تجهيز حكمت و اقتدار» اليشع«دستگذاري، 

  .خداوند الزم بود را به او داد
 شعاي است كه طي آن موسي بر يو بنابراين، اين حادثه كامالً شبيه همان واقعه

گذاري تأييد رهبري است كه خداوند او را براي هدف و  در هر مورد، دست. گذاري كرد دست
همچنين در هر دو مورد اين عمل نشانة انتقال حكمت الهي و . منظور مشخصي تعيين كرده است

.  نياز داردباشد كه براي انجام تكليفي كه خداوند برايش مقدر كرده به آنها اختيار به رهبري مي
در ابتدا به » يهوآش«و » يوشع«باشد كه در هر دو مورد،  همچنين توجه به اين مسأله جالب مي

  .هان نظامي تعيين شده بودند عنوان فرمانده
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  دو حكم عهد جديد براي شفا
 

گذاري چه نقشي را در  اجازه بدهيد به عهدجديد باز گرديم و ببينيم كه آئين مذهبي دست
هاي عهدجديد به  بايد پنج هدف مجزا و مشخصي را كه طبق دستورات و نمونه. كند آنجا ايفا مي
  .شدند را بيابيم گذاري به كار برده مي منظور دست

شود كه مسيح در  اولين هدف از اين اهداف مستقيماً به كار شفاي جسماني مربوط مي
 5در اين آيات، مسيح ) 18-17:16 مرقس(آخرين مأموريتش اجازة اين كار را به شاگردانش داد 

كند كه همراه بشارت انجيل و همچنين همراه ايمانداراني كه به نام   العاده را تعيين مي نشانة خارق
مسيح صورت گرفته  العاده كه توسط عيسي پنجمين نشانة خارق. باشند ح ايمان دارند مييعيسي مس

  :عبارت است از
         ".  خواهند يافتها بر مريضان گذارند، شفا هرگاه دست ... به نام من ... "

  )18-17:16 مرقس(
اي تعيين شده براي شفاي  مسيح به عنوان وسيله گذاري در نام عيسي در اينجا دست

  .جسماني كساني كه بيمار هستند
  :ي اشاره شده استها در عهدجديد به اين آئين مذهبي با تفاوتي جزئ بعد

 و هرگاه كسي از شما بيمار شد، كشيشان كليسا را طلب كند، تا برايش دعا نمايند و "
 خواهد بخشيد و و دعاي ايمان، مريض را شفا. او را به نام خداوند و به روغن تدهين كنند

       ". واهد شدخداوند او را خواهد برخيزانيد، و اگر گناه كرده باشد، از او آمرزيده خ
  )15-14:5 رسالة يعقوب(

  .باشد آئيني كه در اينجا آورده شده همان تدهين بيمار با روغن در نام خداوند مي
ها به طور يكسان تنها از طريق عمل به ايمان در نام خداوند مؤثر واقع  هر دوي اين آئين

دهين با روغن به طور خاص بيان شده كه در مورد ت. مسيح است شوند، كه همان نام عيسي مي
گذاري   در خصوص مطالبي كه دربارة دستدر انجيل مرقس. دعا، بايد اين عمل را همراهي كند
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است به هر حال در بيشتر موارد، دعا  بر روي بيماران است هيچ اشارة خاصي به دعا كردن نشده
  . بر او امري است طبيعيگذاري كردن براي شخص بيمار، به اندازة دست

كنيم، اغلب طبيعي و در واقع تقريباً  هنگامي كه اشخاص بيماري را با روغن تدهين مي
بدين ترتيب اين دو آئين . گذاري كنيم ها را در يك زمان دست كند كه آن غريزي و ذاتي جلوه مي

. ن چنين باشدبا اين حال، لزوماً احتياجي نيست كه اي. اند مذهبي در يكديگر ادغام شده
همچنين تدهين . مقدسي است گذاري بر شخص بيمار بدون تدهين او با روغن كامالً كتاب دست

  . باشد مقدسي مي گذاري كامالً كتاب او با روغن بدون دست
چه تفاوتي ميان كاربرد اين دو آئين : آيد اين است كه سؤالي كه طبعاً در اينجا پيش مي

تر و بهتر از آن  تي هست كه كاربرد يكي از اين دو حكم مناسبوجود دارد؟ آيا زمان و موقعي
كند،   ميها هدايت مقدسي كه ما را در كاربرد آن باشد؟ اگر اين چنين است، اصول كتاب يكي مي
  كدامند؟

 كه در خصوص تدهين كردن با روغن هستند،  اينگونه آيات موجود در رسالة يعقوب
  : شوند ميآغاز 

رسالة      ( ".  و هرگاه كسي از شما بيمار باشد، كشيشان كليسا را طلب كند"
  )14:5 يعقوب

 به مسيحي بودن  اساساً كساني هستند كه اعترافنظر به اينكه مخاطبين رسالة يعقوب
عمدتاً به » ميان شما«رسد كه عبارت  به نظر مي) تندها يهوديان نيز هس هرچند كه در بين آن(دارند 
  .باشد نشانگر اين مسئله مي» كشيشان كليسا را طلب كند«داران اشاره دارد و نيز اين حكم كه  ايمان

 به ايمان نكرده باشد، و با هيچ كليساي مسيحي در ارتباط نباشد شخصي كه اعتراف
همچنين، يك چنين شخصي قادر به درك اين موضوع . شود او نميشامل حال » ميان شما«عبارت 

بنابراين، آئين تدهيين با روغن براي . اند كسي فرستاده شده باشد كه كشيشان كليسا براي چه نمي
باشند قابل  اند و با كليسايي مسيحي در ارتباط مي كساني كه از قبل به ايمان در مسيح اعتراف كرده

  .درك است
توان اينگونه تعبير كرد، كه اين آئين مذهبي براي هر فردي كه به مسيحي بودن  بنابراين مي

اول اينكه خداوند انتظار دارد كه هر . كند دو درس سودمند و پر اهميتي را در بردارد خود اقرار مي
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.  را طلب كند از طريق ايمان و به وسيلة ابزار روحاني، ابتدا اوباشد براي شفا مسيحي كه بيمار مي
هاي  ها و كمك باشد كه مسيحيان، در صورت پيروي از توصيه بيان اين مطلب به اين معنا نمي

هاي  اند و ليكن براي هر مسيحي بيمار، در جستجوي كمك مقدسي رفتار نكرده پزشكي، كتاب
 كليسا پزشكي و انساني بودن، بدون اينكه در ابتدا از خود خداوند به واسطة كشيشان منتصب شدة

  .مقدس مغايرت دارد در خواست كمك الهي كند، كامالً با كتاب
شوند ناخودآگاه به پزشك خود  مي امروزه اكثريت افراد مسيحي زماني كه دچار بيماري 

كنتد، بدون اينكه به فكر كمك گرفتن از جانب خداوند يا از كشيشان كليسا باشند،  مراجعه مي
اند به خاطر نافرماني روشن از حكم  خداوند كه در  ردهتمام مسيحياني كه اينگونه عمل ك

مقدس با صراحت و بدون هيچ شرطي  زيرا كتاب. شوند  گناهكار محسوب مي عهدجديد قيد شده
در غير اين صورت، هر » .هرگاه كسي از شما بيمار باشد، كشيشان كليسا را طلب كند«: گويد مي

كند، بدون آنكه نزد كشيشان  ك مراجعه ميشود و به پزش شخص مسيحي كه دچار بيماري مي
  .شود اطاعتي صريح، گناهكار به محسوب مي كليسا برود، به خاطر اين بي

ماند كه چنين جمالتي را به خداوند  اگر به تأمل در مورد اين اعمال بينديشيم، مثل اين مي
 دادن  قادر به كمك و شفاخداوندا، من به تو احتياجي ندارم، من حقيقتاً ايمان ندارم كه تو: بگوئيم

توانند براي من انجام دهد   مي من به اين قانع هستم كه بهترين كارهائي را كه انسان. من باشي
چنين طرز تفكري ميان مسيحيان دليل اساسي .  يا كمك بپذيرمبدون جستجوي تو براي هدايت

  .باشد ان ميهاي بسيار در ميان ايش براي بروز بيماري
به طور كلي، امروزه مسيحيان به سادگي وعدة خداوند براي شفاي جسم را كنار 

  .اند  دهنده بستهها و كليساهايشان را به روي مسيح شفا اند، و درهاي خانه گذاشته
ز همة  گفته شده اين است كه خداوند ادومين درس مهمي كه در مطالبي از رسالة يعقوب

مسيحيان انتظار دارد كه با كليسايي در مشاركت باشند، و ديگر اينكه كشيشان آن كليسا طبق 
 و خدمت به اعضاء كليسايشان به منظور برطرف كردن مقدس با ايمان آمادگي هدايت تعاليم كتاب

  .ها را داشته باشند نيازهاي جسمي آن
ا برايش دعا نمايند و او را به نام خداوند به روغن كشيشان كليسا را طلب كند ت«عبارت 

هر مسيحي بايد با كليسايي ) 1: داللت بر اين دو موضوع دارد) 14:5 يعقوب(» .تدهين كنند
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اين ) 2. ها را بشناسد مشاركت داشته باشد، به طريقي كه هم رهبران او را بشناسند و هم او آن
 دادن اعضاي ايماني يين شدة خداوند براي كليسا، بايد آمادگي شفارهبران، مطابق دستورات تع
  .كليسايشان را داشته باشند

در رابطه با آئين تدهين بيمار با روغن، دونكتة ديگر وجود دارد كه احتياج به توضيح 
 خاطر خاصيت اي مبني بر مورد استفاده قرار دادن روغن به تر از همه اينكه هيچ توصيه مهم. دارند

مقدس، روغن صرفاً  در اينجا مانند ديگر آيات كتاب. گي ممكن، وجود ندارد   دهندهطبيعي شفا
  .القدس است نماد يا تصويري از روح

 ايمان از طرف آن شخص است دهندة اعتراف بنابراين ريختن روغن بر شخص بيمار نشان
اين اعتراف براساس .  خواهد كرد بيمار او هدايتفاي الهي را به بدنكه روح خداوند، زندگي و ش

  :باشد وعدة صريح و روشن از سوي خداوند مي
 و اگر روح او كه عيسي را از مردگان برخيزانيد در شما ساكن باشد، او كه مسيح را "

 خواهد ساخت به روح خود كه در شما هاي فاني شما را نيز زنده از مردگان برخيزانيد، بدن
  )11:8 روميان( . ساكن است

هاي  يعني زندگي و قدرت الهي بر بدن» هاي فاني شما را نيز زنده خواهد ساخت بدن«
القدس، سومين  روح. شود ها ساكن شده است، جاري مي داران كه روح خداوند در آن فاني ايمان

  .بخشد لهي را ميشخصيت تثليث، اين حيات ا
بايست بدان اشاره كرد، اين است كه طبق مطالب عهدجديد، تدهين  اي كه مي دومين نكته

بلكه برعكس، براي .  نيستها براي مرگ اران با روغن هرگز به معني آماده كردن آن د ايمان
گيرد كه همان زندگي،  يباشد كه دقيقاً در مقابل مرگ و نيستي قرار م ايمانداران نشانة راهي مي

  .تندرستي و شفاي الهي است
، نقض كردن معني و مفهوم بنابراين، تدهين با روغن به منظور آماده ساختن براي مرگ

  :توجهي و ناديده گرفتن هشدار خداوند است واقعي اين آئين مذهبي و  بي
ه جاي نور و نور را به نامند، كه ظلمت را ب  واي بر آناني كه بدي را نيكويي مي"

           ". نهند گذراند، و تلخي را به جاي شيريني و شيريني را به جاي تلخي مي جاي ظلمت مي
  )20:5اشعياء (
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اين يك : توان آئين مذهبي تدهين با روغن را با بيان اين مطلب اينگونه خالصه كرد مي
القدس براي  متي الهي از سوي روحباشد كه از طريق آن زندگي و سال عمل ايماني مقرر شده مي
  .شود مسيحيان بيمار طلب مي

 مطرح 16 باب گذاري بر روي بيماران كه در انجيل مرقس چنانچه به آئين مذهبي دست
داران و به هنگام بشارت انجيل  شده مراجعه كنيم، در خواهيم يافت كه اين حكم براي غير ايمان

  .اند اند و يا تازه ايمان آورده  آن براي كساني است كه هنوز، متحول نشدهترين كاربرد باشد، و مهم
طبيعي ديگر  گذاري نيز همچون ساير آيات فوق رسيم كه عمل دست پس به اين نتيجه مي

  .حكم اعظم مسيح با خدمت بشارت به جهان بايد همراه باشد
جيل مؤعظه كنيد هر در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به ان:  پس بديشان گفت"

و اين .  يابد نجات يابد و اما هر كه ايمان نياورد بر او حكم خواهد شدكه ايمان آورده تعميد
هاي تازه  داران خواهد بود كه به نام من ديوها را بيرون كنند و به زبان آيات همراه ايمان

  )17-15:16 مرقس( . حرف زنند
برد، كه آخرين آنها شفاي   آيت فوق طبيعي را  يك به يك نام مي5 مسيح سپس بالفاصله
اين داللت بر اين دارد كه خواست خداوند بوده تا هر يك از . است گذاري بيمار از طريق دست

شود گواهي و شهادتي باشد براي حقيقت  العاده كه شفاي بيماران را هم شامل مي اين اعمال خارق
  .اند اند يا ايمان نياورده هايي كه هنوز اين پيغام را نشنيده  انجيل در مكانو قدرت آسماني پيغام

 به آنها   كه در انجيل مرقسهاي بشارتي شاگردان اين مطلب با شرح دقيقي از فعاليت
  : است، مطابقت دارد اشاره شده
كرد و  و خداوند با ايشان كار ميكردند   و ايشان بيرون رفته و در هر جا مؤعظه مي"

  )20:16 مرقس      ( ". گردانيد بود، كالم را ثابت مي به آياتي كه همراه ايشان مي
 كه شامل شفاي بيمار از –العاده  اين داللت بر اين دارد كه هدف اصلي از اين اعمال خارق

نجيل در ميان مردمي است كه هنوز  تأييد حقيقت و راستي پيغام ا-گذاري نيز هست طريق دست
گذاري بر او در نام  بنابراين بديهي است كه شفاي بيمار از طريق دست. اند آن را نپذيرفته

باشد، بلكه براي  مسيح اصوالً تنها براي بناي مسيحياني كه عضو كليساها هستند نمي عيسي
  .باشد داران و براي نوايمانان نيز مي غيرايمان
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  شود  و سالمتي چگونه حاصل ميشفا
 

  گذاري حاصل خواهد شد؟  در نتيجة دستاز چه طريقي شفا
بر «: مسيح فقط فرمود. مقدس هيچ پاسخ دقيق و مفصلي به اين پرسش نداده است كتاب

، »تشفا خواهند ياف«به جاي عبارت » . خواهند يافتها شفا بيمار دست خواهند گذاشت و آن
  .»خوب خواهند شد«تر از اين  يا حتي ساده» بهبود خواهند يافت«: ممكن است اينگونه تعبير كنيم

      :ماند با عنايت به سخنان مسيح هنوز دو نكته تحت حاكميت مطلق خداوند باقي مي
ين گفتة پولس توانيم به ا در اين راستا مي. مدت زمان تحقق يافتن شفا)2 دادن روش دقيق شفا)1

  :اشاره كنيم
                      . كند ها انواع است لكن همان خدا همه را در همه عمل مي  و عمل"

  )6:12ن قرنتيا اول(
ناميده » اعمال مختلف«ها را  هاي مختلفي وجود دارد كه پولس آن گذاري روش در دست

  .كند  همواره به يك صورت عمل نمياكه عبارت است از اينكه، عمل شف. است
 العادة شفا گذاري ممكن است راهي باشد كه از طريق آن عطاي خارق در يك مورد دست

گذاري را انجام داده به وسيلة اين عمل، پرهيزگاري  در چنين موردي شخصي كه دست. عمل كند
دهد  گذارده انتقال مي  شخصي كه بر آن دستدنالعاده يا قدرت خداوند را به ب و شفاي خارق

  .كند العادة خداوند را در درون خود احساس مي گذاري شده قدرت خارق غالباً شخص دست
گذاري تنها  با اين حال،  در مواقع ديگر مطلقاً هيچ حس قدرتي وجود ندارد، اما دست

بنابراين اگر ايمان خالص و حقيقي .  از كالم خداوندعملي است ساده از ايمان خالص و اطاعت
 را به دنبال خواهد اي هم نداشته باشد، شفا العاده و برجسته باشد، ولو اينكه هيچ تجربة خارق

  .داشت
  . طول خواهد كشيد را تعيين نكرده استهمچنين مسيح مدت زماني را كه بهبودي و شفا

 به شود، فوراً بهبودي و شفا گذاري مي  به مجرد اينكه بر روي بيمار دستگاهي اوقات
شود  اگرچه، در مواقع ديگر شفا فقط به صورت تدريجي حاصل مي. شود طور كامل حاصل مي
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اما، چيزي كه اهميت بيشتري دارد اين است كه تا زمانيكه دورة شفا تكميل شود شخصي كه در 
  .بايست به تمرين مؤثر ايمان ادامه دهد باشد، مي متي ميجستجوي شفا و سال

گذاري مقداري از بهبودي را  افتد كه شخص بيمار به وسيلة دست در واقع اغلب اتفاق مي
معموالً دليل اين امر اين است كه شخص بيمار .  و بهبودي كامل را خيرحاصل كرده است اما شفا
راي يك دورة زماني طوالني الزم است تا بهبودي و شفا به طور كامل تمرين مؤثر ايماني را كه ب

گاه فرايند و جريان بهبودي و  شود، آن زماني كه ايمان شخصي سست مي. حاصل شود را ندارد
  .شود شفا هم متوقف مي

 و بهبودي از طريق كه در جستجوي شفا مقدس به كساني به اين دليل تعليم دادن كتاب
ها بر لزوم پرورش ايمان تا زماني كه  و همچنين آگاه كردن آن. باشد گذاري هستند مهم مي دست

  .جريان شفا كامل نشده كاري مهم است
گذاري  تجربه من را متقاعد كرده است كه در هر موردي كه ايمان خالص از طريق دست

. كند  شروع به نتيجه دادن ميمسيح تجربه شده، جريان بهبودي و شفا بر بيمار در نام عيسي
بنابراين اگر شخص بيمار ايمانش را از دست بدهد ممكن است كه بهبودي هم به كلي از بين 

  .طور كامل انجام نگيرد برود يا در نهايت هرگز به
ها بر او گذاشته شد  دو راه اصلي وجود دارد كه با آن شخص بيمار بعد از اينكه دست

گذاري مداوم از خداوند،  وسيلة سپاس نخست به. تواند ايمانش را قوي كند  و بهبودي ميبراي شفا
جهت بهبودي كه هم اكنون دريافت كرده، ديگري به وسيلة استوار ماندن در شهادت ايمان خود و 

  .ها و عالمات منفي و معكوس رغم وجود نشانه در راستي كالم خداوند ـ حتي علي
ن خصوص وجود دارد، توازني است  كه بين ايمان و واقعيت موجود نكتة ظريفي كه در اي

هاي بيماري را آشكارا در  گذاري به صورت مداوم نشانه اگر شخصي حتي بعد از دست. است
اي از بيماري در او نيست يا شفاي كامل در او  خود ديد و تجربه كرد؛ تظاهر به اينكه ديگر نشانه

ها و عالئم بيماري خوب است اما نه به اندازة   به نشانه اعتراف.بينانه است حاصل شده غير واقع
  .توجه داشتن به كالم خداوند



 دست گذاري
 

 

٣٧٨ 

هاي بيماري هنوز در من  متوجه شدم كه عاليم و نشانه«چنين شخصي ممكن است بگويد 
ر من جاري شده است  من از كالم او دهست، اما ايمان دارم كه شفاي خداوند به واسطة اطاعت
  ».رساند و به او اطمينان دارم كه كاري را كه آغاز كرده به اتمام مي

  .باشد همچنين براي چنين شخصي درخواست دعاي مداوم كامالً منطقي مي
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  سي و هشتمفصل 
  القدس و عطاياي روحاني بخشش روح

  
ذكر شده كمك به گذاري همانگونه كه در عهدجديد هم  هدف اصلي ديگر از دست

دست آوردن ارزيابي درست از نقشي  براي به. باشند القدس مي  روحكساني است كه به دنبال تعميد
القدس در كتاب  هاي تعميد روح  دارد بايد تمام نمونهالقدس گذاري در تعميد روح كه دست

  .  رويداد وجود دارد5ور مختصر بررسي كنيم روي هم رفته ط ن را بهرسوال اعمال
) 2).    4-1:2اعمال (ايي در اورشليم در روز پنطيكاست،   اوليه در باالي خانهشاگردان) 1

سولس طرسوسي، كه بعداً به پولس رسول مشهور شد، در ) 3). 20-14:8اعمال (نوايمانان سامره 
شاگردان در افسس، ) 5). 46-44:10اعمال (اش  كرنيليوس و خانواده)4). 17:9اعمال (شهر دمشق 

  )6-1:19اعمال . (ها خدمت كرد و بر ايشان موعظه كرد كه پولس رسول به آن
باشند از طريق  القدس مي  در روحهايي كه در جستجوي تعميد در سه مورد از اين موارد آن

  .شوند دمت ميگذاري ساير ايمانداران خ دست
  

  القدس خدمت روح
  

 و پطرس رسول بر آناني كه تازه ايمان آورده بودند دست گذاشتند و دعا در سامره يوحنا
  :كردند

  )18:8اعمال        ("شود  القدس عطا مي هاي رسوالن روح  محض گذاردن دست"
بينايي خود را به  بر روي سولس طرسوس گذاشت تا  در دمشق حنانياي شاگرد، دست

 در در اين مورد، هم شفاي جسماني و هم تعميد. القدس پر شود دست آورد و همچنين از روح
باشد، توسط حنانيا به سولس  گذاري مي القدس، از طريق يك مراسم مذهبي كه همان دست روح

  .داده شد
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٣٨٠ 

ها   از اينكه پولس بر آنكرد تنها بعد ها را خدمت مي در افسس شاگرداني كه پولس آن
  .القدس را يافتند دست گذاشت روح

 50صورت درسي خالصه كنيم ممكن است بگوئيم بيش از  حال اگر ما اين حقايق را به
گذاري  القدس را از طريق دست  روحدرصد از اين موارد كه در كتاب اعمال ذكر شده، مردم تعميد

  .ردندك ساير ايمانداران دريافت مي
در . دست آورند القدس را به  روحتوانند تعميد يقيناً اين تنها راهي نيست كه مردم مي

القدس  هايي كه حضور داشتند اين تعميد روح اورشليم در پشت بام خانه و در خانة كرنيليوس آن
  .ها دست بگذارد، دريافت كردند را مستقيماً بدون آنكه كسي بر آن

توان گفت كه هر دوي اين موارد براي كساني كه   بر اساس موارد ذكر شده ميبه هر حال
مقدسي  باشند معمول و كتاب گذاري ساير ايمانداران مي القدس از طريق دست  روحبه دنبال تعميد

  .است
شود كه فقط رسوالن يا خادمين خاص كليسا قادر به انجام عمل  گاهي اوقات گفته مي

به هر حال اين مسأله توسط . القدس پر شوند اري بر ساير ايمانداران بودند تا از روحگذ دست
حنانيا كسي كه براي اين منظور بر شائول طرسوسي در دمشق . شود مقدس تأييد نمي كتاب
اي نشده  هيچ اشاره). 10:9اعمال (معرفي شده » شاگرد ساده«گذاري كرد، فقط به عنوان يك  دست

اي خاص در كليسا داشته است، با اين وصف او توسط خود خداوند   وظيفهكه او خدمت يا
گذاري كند و اين  ها مقدر شده دست  شده بود تا بر كسي كه به عنوان رسول بزرگ امتهدايت

  .باشد در راستاي سخنان مسيح مي
ن كنند و به  و اين آيات همراه ايمانداران خواهد بود كه به نام من ديوها را بيرو"

هاي تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلي بخورند ضرري بديشان نرسانند  زبان
  )18-17:16 مرقس( .  خواهند يافتها بر مريضان گذارند، شفا و هرگاه دست

گذاري بر بيماران  هاي تازه و دست العادة تكلم كردن به زبان در اينجا مسيح دو نشانة خارق
گويد كه اين دو نشانه، پي  دهد، و مي  و بهبودي را به طور نزديكي به يكديگر پيوند ميبراي شفا

العاده به طبقة خاصي از  بايد گفته شود كه اين اعمال خارق. آمد شهادت ايمانداران خواهد بود
يشوايان روحاني منحصر نشده است، بلكه داران، مانند رسوالن يا اسقفان يا كشيشان يا پ ايمان
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گذاري بر بيماران به منظور  مقدس دست همان طوري كه كتاب. مخصوص تمام ايمانداران است
القدس  گذاري براي دريافت روح بخشد، و نيز عمل دست داران مي بهبودي و شفا را به همة ايمان

  .بخشد داران مي را به همة ايمان
دهد كه مراسم  كند و هشدار مي چنين ما را آگاه ميمقدس، هم به هر حال كتاب

زيرا پولس رسول به . دقتي انجام شود گذاري بر ايمانداران كاري نيست كه به سادگي و بي دست
  :گويد تيموتاؤس مي

ها به زودي بر هيچكس مگذار و در گناهان ديگران شريك نشو بلكه خود   و دست"
  )22:5اول تيموتاؤس ( . را طاهر نگاه دار

ها  دست) 1: دهد در اين آيه پولس رسول سه هشدار مشخص و واضح را به تيموتاؤس مي
  .و خود را طاهر نگاه دار) 3. در گناهان ديگران شريك مشو) 2. به زودي بر هيچكس مگذار

ها به  دست«تصادفي نيست كه دو هشدار آخري بالفاصه بعد از هشدار اولي كه همان 
گذاري بر ساير ايمانداران به ويژه در مورد  بنابراين عمل دست. اند مدهآ» زودي بر هيچكس مگذار

القدس، چنانچه بخواهد اثر روحاني حقيقي را به وجود بياورد بيشتر از يك مراسم   در روحتعميد
  .پس بايد الزاماً يك رابطه مستقيم روحاني بين دو ايماندار وجود داشته باشد. مذهبي است
ن ارتباط بين دو روح همواره امكان آسيب و صدمه روحاني و معنوي براي يك يا در اي

چنانچه روح ايمانداري به طور كامل، خالص و پاك نباشد يا . هر دو شخص ايماندار وجود دارد
تواند  بنابراين، اين امكان مي. هاي ناسالم، ناپاك باشد وسيلة اقرار نكردن به گناهان يا شراكت به

ته باشد كه از طريق اين ارتباط و تماس ناسالم به روح و روان ايماندار ديگر نيز صدمه وجود داش
يعني اين خطر با دو هشداري كه پولس رسول در اين آية مشخص بيان كرده . و آسيبي برسد
  .»در گناهان ديگران شريك مشو خود را طاهر نگاه دار«: باشد كامالً آشكار مي

مقدس  گذاري به وسيلة كتاب نظر به اينكه عمل دست: آيد كه  ميطبيعتاً اين سؤال به وجود
توانيم در مقابل خطرات معنوي و روحاني كه از طريق اين ارتباط  تأييد شده است، چگونه مي

  شود، محفوظ بمانيم؟ حاصل مي
داراني كه اشتياق  انجام اين  چهار راه اصلي به منظور محافظت ايمان: پاسخ اين است

  .رند وجود داردخدمت را دا
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٣٨٢ 

دقتي انجام گيرد، بلكه بايد همواره با روح  اين عمل نبايد هيچگاه سرسري و يا با بي
  .شكرگزاري و فروتني همراه باشد

با چه كسي دعا كنيم، : اي خواسته شود القدس بايد در هر مرحله  و راهنمايي روحهدايت
 .چه زماني دعا كنيم، چگونه دعا كنيم

كند بايد بداند كه چگونه براي روح خودش، قدرت  گذاري مي داري كه دست ايمانشخص 
 .مسيح را بخواهد كنندگي خون عيسي كنندگي و محافظت پاك

القدس قوي باشد كه قادر  كند بايد خودش آنچنان در روح گذاري مي ايمانداري كه دست
گذاري شده و يا از طريق  دستبه غلبه كردن بر تأثير هر نوع روح شريري باشد كه درون شخص 

 .     خواهد عمل كند او مي

 راه اصلي و مهم دفاع كردن، به دقت رعايت نشود، يك خطر جدي وجود 4چنانچه اين 
هم . (گذاري باشد تواند همراه عمل دست خواهد داشت كه نتيجة آن آسيب روحاني است كه مي

  ).گذاري شده و يا در هر دو كند و هم در شخصي كه دست گذاري مي در شخصي كه دست
گذاري  گذاري وجود دارد، در جايي كه هدف از دست اين خطر در تمام موارد دست

توانيم بگوئيم كه  در يك وجه تمثيلي، مي. القدس باشد اين خطر بيشتر است  در روحتعميد
اني به كار برده و همان اصول اصلي كه در قلمرو آسم. القدس الكتريسيتة آسمان است روح
قدر توان بيشتري در جريان باشد تدابير ايمني و  هر چه: شود، در قلمرو زميني هم كابرد دارند مي

  .محافظت بيشتري هم نياز دارد
  

  بخشش عطاياي روحاني
 

از متون عهدجديد در جايي كه . گذاري بخشش عطاياي روحاني است هدف ديگر دست
  . همراه استگردد كه معموالً اين عمل با عطاي نبوت  ميشود، مشخص مربوط به اين موضوع مي

قبل از هر چيز الزم به ذكر است براي ايمانداري كه قصد رساندن عطاي روحاني به 
  .مقدس منبع موثقي در دست است ديگران را دارد از كتاب
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سانم كه شما  زيرا بسيار اشتياق دارم كه شما را ببينم تا نعمتي روحاني به شما بر"
       ". استوار بگرديد، يعني تا در ميان شما تسلي يابيم از ايمان يكديگر، ايمان من و ايمان شما

  )12-11:1 روميان(
گويد يكي از داليلي كه او تمايل دارد تا به ديدن مسيحيان روم  در اينجا پولس رسول مي

او . ها را داشته باشد به آن» عطاياي روحاني«ي رساندن باشد كه او ممكن است تواناي برود اين مي
چنين در خصوص تأثيري كه او قصد داشته با انجام اين كار در مسيحيان آن منطقه ايجاد كند  هم

به عبارت ديگر، رساندن . »كه شما استوار بگرديد«: توضيح داد، و به همين علت اضافه كرد
مقدس است براي استوار گردانيدن يا تقويت  هاي كتاب عطاياي روحاني به مسيحيان، يكي از راه

  .هاي روحانيشان ها در ايمان و تجربه كردن آن
اي كه ممكن است از ظهور و آشكارسازي عطاياي  در آيه بعدي پولس رسول دربارة نتيجه

  :دهد روحاني جديد در بين مسيحيان روم حاصل شود توضيح بيشتر و كاملتري مي
          " شما تسلي يابيم از ايمان يكديگر، ايمان من و ايمان شما  يعني تا در ميان"

  )12:1 روميان( 
سازد تا  عملكرد آزاد عطاياي روحاني در جمع عبادت كنندگان، تمام اعضاء را قادر مي

 يكديگر را تسلي دهند، تشويق و تقويت كنند، در اين راه نه تنها پولس، به عنوان يك واعظ،
كرد بلكه يكي از نتايج عطاياي روحاني اين بود كه  جماعت مسيحيان در روم را خدمت مي

نتيجه . هاي ديگر جماعت هم توانايي اين را داشتند كه پولس را خدمت كنند ن عضويهمچن
  .توانست خدمت متقابل اعضاي مختلف به يكديگر باشد مي

گان از جانب پولس رسول تا تأثير و عملكرد عطاياي روحاني در جميع عبادت كنند
  .ن توصيف شده استقرنتيا اي با شرايط يكسان در اول اندازه

كنم دربارة شما براي آن فيض خدا كه در   خداي خود را پيوسته شكر مي"
ايد، در هر كالم  عيسي به شما عطا شده است، زيرا شما از هر چيز در وي دولتمند شده مسيح

 كه در هيچ بخشش يبه حد معرفت، چنانكه شهادت مسيح در شما استوار گرديد،و در هر 
كه او نيز شما را تا به آخر . باشيد مسيح مي ناقص نيستيد و منتظر مكاشفة خداوند ما عيسي
  )8-4:1ن قرنتيا اول(  . مالمت باشيد مسيح بي استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عيسي
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كند، به اين دليل كه  در اينجا پولس رسول از طرف مسيحيان قرنتس خداوند را شكر مي
پولس رسول به ويژه عطاياي . اند ها به وسيلة خداوند در تمام عطاياي روحاني دولتمند شده آن

اي كه از عملكرد عطاياي روحاني در  چنين به دو نتيجه پولس هم. كند كالم و معرفت را ذكر مي
ها  مسيح در آن نخست اينكه شهادت كار عيسي. كند اي قرنتيان حاصل شده است اشاره ميكليس

عنوان مسيحي شناخته  ، بنا و بهها خودشان از طريق اين عطايا آنكه آن و دوم . مسلم شده است
  .اند شده

 روحاني كند كه هدف آشكار خداوند است كه اين عطاياي گذشته از اين، پولس اشاره مي
مسيح عمل كنند، در اين راستا او دو  در كليساي مسيحيان به طور مداوم تا زمان بازگشت عيسي

  .شود ها همان مفهوم استنباط مي آن دهد كه از هر كدام از  عبارت را مورد استفاده قرار مي
مسيح   به حدي كه در هيچ بخشش ناقص نيستيد و منتظر مكاشفة خداوند ما عيسي"

  )7:1ن قرنتيا اول( . يدباش مي
 كه او نيز شما را تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عيسي مسيح "

  )8:1ن قرنتيا اول( . مالمت باشيد بي
كنند كه كليساي مسيح در آخر از جانب  هر دوي اين عبارات به طور واضح مشخص مي

طبيعي  شود، مگر آنكه كليسا به تمام عطاياي روحاني فوق مالمت، دانسته نمي كامل و بيخداوند 
  .مجهز شود

هاي كليساي مسيح تمايل نادرستي است كه با اين  ها و بخش امروزه در بسياري از قسمت
منظور اين . كنند عطاياي روحاني فوق طبيعي مانند وسايل اضافي و تزئيني براي ماشين رفتار مي

باشد، كسي كه تمايل دارد كه كمي بيشتر خرج كند ممكن است كه اين وسايل اضافي را در  يم
ماشين خود داشته باشد، اما حقيقت اين است كه اين وسايل الزم و ضروري نيستند و ماشين 

رسد كه مسيحيان اغلب گمان  در همين راستا به نظر مي. كند ها هم خوب و دقيق كار مي بدون آن
نوعي عطاي روحاني . باشد العاده اختياري و به صورت دل به خواه مي كه عطاياي خارقكنند  مي

اما در هر حال . روند غير ضروري تجملي كه اگر مردم آرزوي آن را داشته باشند به دنبال آن مي
وجه در  هر چند كه اين ديد  به هيچ. براي انجام كار خاص در كليسا الزم و ضروري نيستند

  .مقدس نيست براستاي كتا
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العاده الزم و بخشي از نقشة كامل خداوند براي  مطابق عهد جديد، عطاياي روحاني خارق
تواند در سطح قدرت و كارايي كه   كليسا هرگز نميباشند كه بدون عملكرد اين عطايا كليسا مي

  .مورد نظر خداوند است كار كند
  

  اي از تيموتاؤس نمونه
 

حال بگذاريد . روزه اهميت عطاياي روحاني در كليسا مشخص شده استبدين ترتيب ام
 به ما اي كه توسط آن اين عطايا اي داشته باشيم به تعليمات پولس در خصوص طريقه اشاره

  .كند در اين خصوص، شخص پولس به همكارش تيموتاؤس اشاره مي. شود بخشيده مي
هاي كشيشان   با نهادن دستست كه به وسيلة نبوت زنهار از آن كرامتي كه در تو ا"

  )14:4اول تيموتاؤس (  . اعتنايي منما به تو داده شد، بي
  .كند در رسالة ديگري پولس همان واقعه يعني تجربه روحاني تيموتاؤس را ذكر مي

و هاي من بر ت آورم كه آن عطاي خدا كه به وسيلة گذاشتن دست  لهذا بياد تو مي"
  )6:1دوم تيموتاؤس ( . است بر افروزي

بنابراين براي تكميل تصويري از اين واقعة مشخص در زندگي تيموتاؤس بايد آيات 
  .ديگري را مورد بررسي قرار دهيم

هايي كه سابقاً بر  سپار بر حسب نبوت  اي فرزند تيموتاؤس، اين وصيت را به تو مي"
  )18:1 تيموتاؤس اول(  . ها جنگ نيكو كني تو شد تا در آن

مقدس، قادر هستيم كه حقايق معين و روشني را  با كنار هم قرار دادن اين سه آيه از كتاب
  .كه در اينجا از طريق پولس توضيح داده شده است را ثابت كنيم

اول اينكه تيموتاؤس بخشي از عطاياي روحاني را دريافت كرده بود، ماهيت دقيق و 
گاه به وسيلة پولس مشخص نشده، و براي مطالعات كنوني ما هيچ اهميت   هيچدرست اين عطايا

  .خاصي ندارد
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گذاري بر تيموتاؤس به او منتقل شده  دوم دريافتيم كه اين عطاياي روحاني از طريق دست
  :گويد اي پولس مي در آيه. بود

  )14:4اول تيموتاؤس ( . دهاي كشيشان به تو داده ش  با نهادن دست به وسيلة نبوت"
  :گويد اي ديگر مي در آيه

  )6:1دوم تيموتاؤس ( هاي من بر تو است   به وسيلة گذاشتن دست"
كند،  واژة كشيشان در عهدجديد به سادگي بر نام جميع رهبران كليساي محلي داللت مي

ايي كه تيموتاؤس ، ج»لستره«توانستند رهبران كليساي  ها اشاره كرده مي رهبراني كه پولس به آن
  .زندگي مسيحي خود را آغاز كرده بود، باشند

  )2:16اعمال (  ]. تيموتاؤس[دادند   كه برادران در لستره و ايقونيه بر او شهادت مي"
كه اولين رسالة  و يا ممكن است پولس به بزرگان كليساي افسس اشاره كرده باشد، جايي

 17:20 گروه از رهبران ممكن است در اعمال در اين مورد همان. خود به تيموتاؤس را نوشت
  : خوانيم ذكر شده باشند، جايي كه مي

  ».پس از ميليتس به افسس فرستاده كشيشان كليسا را طلبيد«
گويد كه  بينيم در جايي پولس مي گرديم، مي دوباره به رسالة پولس به تيموتاؤس باز مي

گويد، رهبران كليسا بودند كه   ديگر ميخود او بوده كه بر تيموتاؤس دست گذاشته، و در جاي
رسد كه پولس و بزرگان كليسا براي انجام اين  اين عمل را انجام دادند، بنابراين بيشتر به نظر مي

  .اند اند، او و رهبران با يكديگر بر تيموتاؤس دست گذاشته عمل با هم متحد شده
اؤس آشكار شده اين سومين حقيقت مهمي كه از طريق اين آيات از رساله به تيموت

 گذاري همراه با نبوت چنين دادن عطاياي روحاني به تيموتاؤس از طريق دست باشد كه هم مي
  .بوده است

اول تيموتاؤس ( داده شده بود، به وسيلة نبوت «گويد كه اين عطايا اي پولس مي در آيه
 كه ارادة خداوند، دريافت اين عطايا براي تيموتاؤس بوده، كه كند اين عبارت مشخص مي) 14:4

پس از آن، بخشش اين عطايا به . اي از طريق عطاي نبوت آشكار شده بود العاده به طور خارق
گذاري پولس و رهبران كليسا منتقل شده بود، به عبارت ديگر،  تيموتاؤس از طريق دست
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رادة خداوند كه براي تيموتاؤس آشكار شده بود، واقعاً اي بود كه از طريق آن ا گذاري وسيله دست
  .گشت با اين تجربه مؤثر مي

ها مكاشفة  خاطر آن در آية ديگري پولس اهداف روحاني بيشتري را بيان كرده كه به
  :گونة ارادة خدا به تيموتاؤس داده شده بود، چون او گفت نبوت

هاي كه سابقاً بر  م بر حسب نبوتسپار  اي فرزند تيموتاؤس، اين وصيت را به تو مي"
  )18:1اول تيموتاؤس (  . ها جنگ نيكو كني تو شد، تا در آن

كند كه خداوند مسئوليتي خاص را به عهدة تيموتاؤس گذاشته بود،  اين مطلب بيان مي
. خدمتي خاص براي او كه آن را اجرا كند، هدفي خاص كه او بايد در زندگيش به اتمام برساند

ها آشكار شده بود ـ كه در بيشتر از يك مورد هم  خدمت از پيش به وسيلة نبوتماهيت اين 
ممكن است ظاهر شود در يكي از اين موارد آشكار شده بود كه تيموتاؤس به عطاي روحاني 
خاصي براي اتمام خدمتي كه به او سپرده شده نيازمند است و در آن خصوص عطاي خاصي كه 

  .گذاري به او داده شد ستبه آن احتياج داشت از طريق د
بايست بار ديگر تأييد كرد كه اين مسأله يا موضوع مورد استفاده قرار دادن غيرضروري  مي

يا نمايشي عطاي روحاني نبوده، برعكس، اين عطايي بود كه براي موفقيت تيموتاؤس در خدمتش 
  :كند ه شده را بيان ميها به تيموتاؤس داد پولس اهدافي را كه براي اين نبوت. جنبة حياتي داشت

  )18:1اول تيموتاؤس ( . ها جنگ نيكو كني  تا در آن"
زندگي مسيحي ـ به خصوص زندگي همراه با خدمت ـ يك نزاع، مشاجره و جدل 

  .هميشگي در مقابل نيروهاي ناديدة تاريكي و شرارت است
ها و  ها و قدرت  زيرا كه ما را كُشتي گرفتن با خون وجسم نيست بلكه با رياست"

  )12:6 افسسيان(  . هاي آسماني هاي رحاني شرارت در جاي داران اين ظلمت و با فوج جهان
شوند همان  وسيلة نيروهاي ناديدة تاريكي و ظلمت به كار برده مي دو سالح اصلي كه به

تش از مراحل بزرگي از رسد كه بيشتر مواقع تيموتاؤس در خدم به نظر مي. باشد  ميشك و ترس
در يك چنين دوراني او به راحتي . گذرد ها مي ها، و محروميت ها، ناكامي ها، مخالفت سختي

به همين علت پولس . توانست وسوسه شود و نسبت به حقيقت دعوت خداوندش شك كند مي
كند  ري مينبوتي را كه از قبل توسط نقشة خداوند براي زندگي او طراحي شده بود را به او يادآو
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توانست به جلو پيش   دلگرم واستوار باشد، چنانكه او مي ورزد كه به وسيلة آن و به او اصرار مي
  .برود و تكليفي را كه خداوند برايش در نظر گرفته بود را انجام دهد
پولس فوراً پس . داد  آگاهي ميپولس به ويژه به تيموتاؤس از تسليم شدن در مقابل ترس

گذاري به او داده شده است را به كار   اينكه به او اصرار كرد تا عطايايي را كه از طريق دستاز
  :گويد گيرد، مي
       " زيرا خداوند روح جبن را به ما نداده است بلكه روح قوت و محبت و تأديب را "

  )7:1تيموتاؤس  دوم(
كند چيست؟   پيشنهاد ميراه حلي كه پولس در مقابل اين حمله غافلگير كنندة روح جبن

  .اين راه حل دو قسمتي است
بايست ـ از نور مشتعل شود ـ عطاياي روحاني را كه از طريق  تيموتاؤس مي) 1

  گذاري دريافت كرده بود را به كار گيرد دست
هاي از پيش تعيين شده براي راهي كه خداوند براي  بايست نبوت تيموتاؤس مي) 2

  . آورد و بواسطة آنها دلگرم شودزندگيش در نظر داشت به خاطر
عنوان   بهگذاري با عطاي نبوت بينيم در تجربيات تيموتاؤس مراسم دست بنابراين مي

توانست در انجام مأموريتي كه خداوندش به او داده بود راهنمايي، تشويق  ابزاري كه توسط آن مي
  .و استوار شود، در هم آميخته بود

د، امروزه همان ابزار راهنمايي، دلگرمي و استواري، هنوز هم در مطابق كالم خداون
از اين گذشته، مردان و . دسترس مردان خدا و به خصوص خادمان معين خداوند وجود دارد

  .خادمين خداوند امروزه هنوز هم به اندازة زمان پولس و تيموتاؤس به اين ابزار نيازمندند
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  سي و نهمفصل 
  مأموريت خادمين

  
  .شود به فرستادن رسوالن از كليساي محلي گذاري مربوط مي ديگر دستهدف 

  
  كليساي محلي انطاكيه

 
  :كند كليساي محلي انطاكيه در سوريه نمونة واضح و روشني را در اين مورد بيان مي

برنابا و شمعونِ ملقّب :  و در كليسايي كه در انطاكيه بود، انبيا و معلم و چند بودند"
چون ايشان . لوكيوِس قيرواني و مناحم برادر رضاعي هيروديِس تيتَرارخْ و سولسبه نَيجر و 

برنابا و سولس را براي من جدا «: القدس گفت بودند، روح  مشغول ميدر عبادت خداو روزه
آنگاه روزه گرفته و دعا كرده و » .ام سازيد از بهر آن عمل كه ايشان را براي آن خوانده

القدس فرستاده شده، به  پس ايشان از جانب روح. ها بر ايشان گذرده، روانه نمودند دست
  )4-1:13ن رسوال اعمال(  . سلوكيه رفتند و از آنجا از راه دريا به قپرُس آمدند

اي كه مطابق آن كليساي محلي براساس  اين آيات اطالعات زيادي را در خصوص شيوه
  .دهد كرد، دراختيار ما قرار مي  امورات خود را رهبريعهدجديد

يابيم در اين كليساي بخصوص در انطاكيه، دو خدمت روحاني معين كه  اول اينكه در مي
دربين جماعت . باشد  و تعليم مياند كه همان نبوت شد معرفي شده توسط كليسا انجام مي

اند كه اين خدمات را انجام  دند و به اسم نام برده شدهداران،  پنج نفر شناخته شده بو ايمان
  .دادند مي

 شويم كه رهبران در اين جماعت فقط در دعا و پرستش نبودند، بلكه روزه دوم، متوجه مي
گرفتند بلكه، با هم در يك گروه روزه  ها فقط به تنهايي روزه نمي گذشته از اين، آن. گرفتند نيز مي

  : نبي دربارة روزهاي آخر است، اين طبق پند و نصيحت يوئيلگرفتند مي
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 و تمامي ساكنين زمين را مشايخ!  را تعيين نماييد و محفل مقدس را ندا كنيد روزه"
  )14:1 يوئيل( . به خانه يهوه خداي خود جمع نموده، نز خداوند تضرّع نماييد

       ".  را تعيين كرده، محفل مقدس را ندا كنيد در صهيون كرنّا بنوازيد و روزه"
  )15:2 يوئيل(

گيرد، به  جمعي كه توسط مردان خدا صورت مي اي به روزة دست بعد از چنين توصيه
  :القدس داده شده است دنبال آن وعدة آمدن روح

 د را بر همة بشر خواهم ريخت و پسران و دختران شما نبوت و بعد از آن روح خو"
  )28:2 يوئيل( . خواهند نمود و پيران شما و جوانان شما رؤياها خواهند ديد

القدس بر تمامي بشر براي اولين بار در روز پنطيكاست و در  اين پيشگويي با ريختن روح
القدس بر  حال باري ديگر در زمان ما، همان ريختن روح. فتتجربة كليساي اوليه صورت گر

باران اولية «كليساي اوليه . گيرد تمامي بشر، در مقياسي بزرگتر، در سرتاسر دنيا صورت مي
باران «امروزه ما .  وعده داده شده بود، دريافت كردند23:2 گونه كه در يوئيل را همان» القدس روح
  .كنيم طور كه در همين آيه آمده است، تجربه مي را همان» آخر

شود، توصيه و  القدس به ما مربوط مي از آنجايي كه در اين روزها وعدة ريختن روح
در . آيد  آمده است نيز به نظر منطقي ميجمعي كه درهمين پيشگويي يوئيل تشويق به روزة دسته

ن حاضر در نظر گرفته شده، اختصاص دادن القدس براي زما حالي كه ريختن حقيقي روح
هاي  در حقيقت، تمام پيشگويي. هاي گذشته و آينده غيرمنطقي خواهد بود داري به زمان روزه

كند، تنها آمادگي حقيقي است كه توسط  جمعي را مشخص مي هاي دعا وروزة دسته يوئيل كه وقت
ريزد، صورت  مامي بشر فرو ميالقدس كه بر ت قوم خدا در صورت تمايل به دريافت پري روح

  .طوري كه براي اين روزهاي واپسين توسط خداوند وعده داده شده است گيرد؛ همان مي
 تأكيد خاصي دارد بر روي كشيشان كه سرپرستي قوم خدا را به عهده پيشگويي يوئيل

كه » كاهنان« تعيين  در رابطه با17:2و يوئيل » كشيشان« در خصوص تعيين 14:1يوئيل . دارند
شان است  بنابراين رهبران روحاني كه سرپرستي قوم خدا بر عهدة. باشد مي» خدام خداوند هستند«

به . داري مقرر كنند اي همگاني را در رابطه با مسألة روزه اند تا الگو و نمونه فرا خوانده شده
  :روشني كشيشان كليسا انطاكيه اين موضوع را درك كردند
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  )2:13ن رسوال اعمال(  .  مشغول بودندشان در عبادت خدا و روزه چون اي"
  

  مأموريت پولس و برنابا
 

 از طرف  گرفتن بود، هدايتنتيجة صبر پولس و برنابا در خداوند كه همراه روزه
  : القدس است روح

 و پولس را براي من جدا سازيد از بهر آن عمل كه ايشان برنابا«: القدس گفت  روح"
  )2:13اعمال ( » .ام را براي آن خوانده

هاست و از اين طريق  القدس با آن پاداشي كه دريافت كردند صحبت كردن مستقيم روح
. ها بود را برايشان آشكار كرد القدس اراده و هدفش را كه گسترش كار خداوند توسط آن روح

برنابا و پولس را براي من جدا «كند كه پيغام بعدي يعني  مشخص مي» القدس گفت حرو«عبارت 
  .القدس بيان شده است باشند كه توسط روح دقيقاًَ همان عباراتي مي» ...سازيد

القدس، اين فرض  هاي تعليمي عهدجديد در خصوص عملكرد عطاياي روح از ديگر جنبه
القدس در چنين موقعيتي به وسيله و از طريق انسان  مقدسي است كه روح كامالً منطقي و كتاب

هاي گوناگون و   باشد و يا از طريق عطاي زبانحال چه از طريق عطاي نبوت. كند صحبت مي
  .ها ترجمة آن

  :القدس به كار رفته حائز اهميت است هايي كه توسط روح توجه به اين عبارات و واژه
ن جدا سازيد از بهر آن عمل كه ايشان را براي آن  برنابا و پولس را برا ي م"
  )2:13ن رسوال اعمال(  . ام خوانده

، در زمان ”I have called“باشد  مي» ام خوانده«از لحاظ قيد زمان، فعل اين عبارت كه 
كليسا در رابطه كند كه خداوند قبل از اينكه با تمام رهبران  اين امر مشخص مي. است كامل ادا شده

طور خصوصي، با ايشان در خصوص كاري كه  با خدمت و كار پولس و برنابا صحبت كند به
  .ها برايش انجام دهند صحبت كرده بود خواهد آن مي
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القدس به گروه رهبران گفته شده به نوعي هم  بنابراين عباراتي كه آشكارا توسط روح
نابا از پيش به صورت خصوصي از خداوند مكاشفه و هم تأييد دعوتي بوده كه پولس و بر

القدس در بين مردم به نام  نظر به اينكه پولس و برنابا هر دو توسط روح. دريافت كرده بودند
ها، بلكه به ديگر اشخاصي كه  خوانده شده بودند واضح و روشن است كه اين كالم نه فقط به آن

  .در آنجا حضور داشتند هم داده شده بود
  دم نسبت به چنين مكاشفة الهي از ارادة خداوند چگونه بود؟العمل مر عكس

        ". ها بر ايشان گذارده، روانه نمودند  گرفته و دعا كرده و دست آنها روزه"
  )3:13ن رسوال اعمال(

 كه خداوند ها پولس و برنابا را بالفاصله به منظور مأموريتي توجه داشته باشيد كه آن
  اين.  و دعا اختصاص دادندابتدا زمان بيشتري را به روزه. برايشان در نظر گرفته بود روانه نكردند
اي  طي اولين دوره. كردند گرفتند و دعا مي جمعي روزه مي بار دومي بود كه به طور گروهي و دسته

د را دريافت كردند، در مرتبة دوم از كه مشغول عبادت و روزه بودند مكاشفة الهي نقشة خداون
ها از طرف پولس و برنابا به منظور طلب  رسيد كه بپنداريم آن نظر مي روزه و دعايشان اين چنين به

  .فيض و قوت الهي كه براي انجام نقشة خداوند مورد نيازشان بود با هم يكي شوند
ه با انجام حكمي ديگر به پايان بعد از آن روانه كردن پولس و برنابا از طرف كليساي انطاكي

  .ها را روانه كردند گذاري كرده و سپس آن ساير رهبران كليسا بر پولس و برنابا دست. رسيد
شد كه از  معموالً به خادمان مسيحي داده مي» ميسيونر«در همان دوره از مسيحيت عنوان 

ه در عهدجديد مورد اي ك شدند، هر چند واژه يك كليساي محلي به مناطق ديگر فرستاده مي
  .باشد مي» رسوالن«استفاده قرار گرفته 

 14 و 4:14 را با لغاتي كه در اعمال 1:13اگر ما عبارات و لغات به كار برده شده در اعمال 
، 13در اعمال باب . شود مورد استفاده قرار گرفته، با هم مقايسه كنيم اين موضوع مشخص مي

ناميده » رسوالن«ها   آن14اند، در اعمال باب  معرفي شده» ادنبي و است«پولس و برنابا به عنوان 
بنابراين، اين عنوان به پولس . باشد مي» شود كسي كه فرستاده مي«به معناي » رسول«واژة . اند شده

  .و برنابا بعد از اينكه از سوي كليساي انطاكيه فرستاده شده بودند، داده شد
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» شود كسي است كه فرستاده مي«به معناي » رميسيون«چنين طبق معناي واژه، لغت  هم
اگرچه در مسيحيت امروزي . هاي رسول و ميسيونر داراي منبع معنايي يكساني هستند بنابراين واژه

مقدسي  كه ممكن است علتش كتاب. شود هاي گوناگوني به كار برده مي در موقعيت» ميسيونر«واژة 
  .باشدها  در بعضي قسمت» رسول«نبودن كار برد واژة 

از لحاظ معنايي رسول كسي است كه طبق اختيار الهي براي انجام كار خاصي فرستاده 
اند، محدود به همان  پندارند رسوالني كه در عهدجديد معرفي شده مسيحيان بيشماري مي. شود مي

اگرچه مطالعة . اند دوازده نفري است كه توسط مسيح تا زماني كه بر روي زمين بود تعيين شده
، پولس و برنابا هر دو 14در اعمال باب . كند اي حمايت نمي  عهدجديد از چنين نظريهدقيق

ها در طي مأموريت زميني مسيح توسط او  كه هيچ يك از آن اند، در حالي خوانده شده» رسوالن«
  .تعيين نشده بودند

در . ودش اي كه در اول تسالونيكيان وجود دارد، حاصل مي نتيجة مشابهي از مقايسة دو آيه
كه در نوشتن اين رساله همراه يكديگر بودند نام  ، از سه مرد به عنوان كساني1:1اول تسالونيكيان 

، اين سه مرد مطالبي 6:2در اول تسالونيكيان . و تيموتاؤس) يا سيالس(سلواس . پولس: برده شده
و » .م سنگين باشيمتوانستي هرچند چون رسوالن مسيح بوديم، مي«: كنند را دربارة خودشان بيان مي

  .ها به عنوان رسوالن شناخته شده بودند اين به اين معناست كه هر سه آن
خوانده » رسوالن«كند كه   نفر را معرفي مي20در حقيقت مطالعة كامل عهدجديد بيش از 

  .باشد اگرچه، تجزيه و تحليل كار عظيم و مأموريت رسوالن خارج از اين گفتار مي. اند شده
 اصل موضوع كه همان فرستادن و مأموريت پولس و برنابا است، الزم است كه با رجوع به

  گذاري ساير رهبران چه بود؟ هدف از دست: بپرسيم
اول اينكه، اين عمل تأييد واضح و روشني را كه از جانب رهبران كليسا وجود داشته است 

اي فرا خوانده و انتخاب  يژهكه خداوند پولس و برنابا را براي كار و مأموريت و: كند را بيان مي
گذاري بر پولس و برنابا، رهبران ساير كليساها خواستار حكمت،  دوم اينكه، با دست. كرده است

آميز كاري كه از  فيض و قدرت خاص خداوند برايشان شدند كه براي به پايان رساندن موفقيت
  .شان گذاشته شده به آن احتياج خواهند داشت طرف خداوند به عهدة



 ماموريت خادمين
 

 

٣٩٤ 

اي  گذاري در عهدجديد خيلي نزديك و مشابه، به واقعه ر اين خصوص، اين نوع دستد
گذاري كرد، و در حضور  دست» يوشع«است كه قبالً در عهدعتيق ذكر شده، جايي كه موسي بر 

چنين  از طرف خداوند را به عنوان رهبر پس از خود بيان كرد و هم» يوشع«تمامي قوم انتخاب 
اي كه خداوند براي او مقرر  الزم داشت تا از آن طريق وظيفه» يوشع«و قدرت الهي را كه حكمت 

  .كرده بود را انجام دهد، به او داد
در آية بعدي خالصة جرياني كه طي آن خداوند پولس و برنابا را مقرر و از سوي كليساي 

  .انطاكيه روانه كرده بود، آمده است
                        . س فرستاده شده به سلوكيه رفتندالقد  پس ايشان از جانب روح"

  )4:13ن رسوال اعمال(
كليساي انطاكيه و . توجه داشته باشيد» ...القدس فرستاده شده از جانب روح«به عبارت 

وص رهبرانش براساس اعمال انساني بنا شده بود كه خداوند از آن طريق ارادة خود را در خص
وليكن در خفا و از طريق اين اعمال انساني در آنجا حكمت، . فرستادن اين دو رسول آشكار كرد

  .القدس حاكم بود  روحالهام و هدايت
القدس كه مأمور اجرايي خداوند بود، اكنون بر  شويم كه روح در آخرين بررسي متوجه مي

  .تصاب و فرستادن اين دو رسول بوددار ان روي زمين حاضر شده،  و اوست كه عهده
در كل جرياناتي كه در انطاكيه اتفاق افتاده ما به نمونة عالي از شراكت الهي و انساني 

  .كردند كنيم ـ خداوند و كليسايش به عنوان شريك با يكديگر كار مي دست پيدا مي
اشته باشيم كه بگذاريد بررسي كوتاهي راجع به نتيجه اولين سفر بشارتي پولس و برنابا د

 و ها گذاشته شده بود و انجام اين كار همراه دعا، روزه القدس به عهدة آن  روحاز طريق هدايت
  :گذاري بود مراسم دست

 و از آنجا به كشتي سوار شده، به انطاكيه آمدند كه از همان جا ايشان را به فيض "
و چون وارد شهر شدند كليسا را . كه به انجام رسانيده بودندخدا سپرده بودند براي آن كاري 

جمع كرده، ايشان را مطلع ساختند از آنچه خدا با ايشان كرده بود و چگونه دروازة ايمان را 
  ) 27-26:14ن رسوال اعمال(  . ها باز كرده بود براي امت

  :سه نكتة حائز اهميت در اين آيات وجود دارد
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مقدسي از هدفي كه به خاطر آن رهبران كليسا بر پولس و  در اينجا گزارش معتبر و كتاب
گفته شده كه از طريق اين مراسم، پولس و برنابا براي . ايم اند را ارائه داده برنابا دست گذاشته

كند كه  گذاري قدرتي را ايجاد مي بنابراين، دست. كارشان به فيض خداوند سپرده شده بودند
ها را فرا خوانده به  كن است به واسطة آن، خادمان خداوند براي كار خاصي كه خداوند آنمم

  .فيض او سپرده شوند
مقدس بيان  كتاب. بايد نتيجة كار پر زحمت پولس و برنابا را نيز در نظر داشته باشيم

ا بدون هيچ اين به اين معناست كه كارشان ر. كند كه آن ها كار خداوند را به انجام رساندند مي
دعوت خداوند همان «: شخصي گفته است. كوتاهي يا شكستي با موفقيت به انجام رسانيدند

به عبارتي ديگر، زماني كه خداوند شخصي را براي كاري بخصوص فرا » .قدرت خداوند است
خواند، خود خداوند تمام وسايل و فيض الهي را كه براي تكميل و به انجام رساندن  مي

 .كند  آن كار خواسته شده است را براي آن فرد فراهم ميآميز موفقيت

: گويد مقدس مي كتاب. ها توجه داشته باشيم ها بر تمام امت بايد به تأثير مأموريت آن
پولس و برنابا هرگز با ). 27:14اعمال (» .ها باز كرده بود دروازة ايمان را براي امت....خداوند«

ها به آنجا  يافتند كه خداوند قبل از آن رفتند در مي ه ميهر جايي ك. درهاي بسته مواجه نشدند
 و دعاي مشترك نيز اين قدرت روزه. ها را آماده سازد ها را برايشان باز كند و قلب رفته تا دروازه
ها را باز كنيد كه در غير اين صورت بسته باقي خواهد ماند، قدرتي كه اين  دروازه: چنين است
يق دعا و روزه براي پولس و برنابا طبق احتياجي كه پيش رويشان قرار داشت از چنين از طر

 .گذاري فراهم شده بود طريق آئين دست

اي را كه  هاي متفاوت نيتجه هاي گوناگون در زمينه در اين خصوص و براساس تجربه
تواند   ميهاي عهدجديد نتايج عهدجديد تنها از طريق روش: كنم ام را ذكر مي شخصاً كسب كرده

  .كسب شود
 تعيين شماسان و رهبران
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مانده است كه در عهدجديد ثبت شده، اين نوع  گذاري باقي كاربرد ديگري از آئين دست
  :ايم كاربرد تا حدي شبيه همان چيزي است كه مورد بررسي قرار داده

يان شكايت بردند كه  زياد شدند، هلّيِنستيان از عبران و در آن ايام چون شاگردان"
پس آن دوازده، جماعت شاگردان را . ماندند بهره مي زنان ايشان در خدمت يوميه بي بيوه

لهدا اي . ها را خدمت كنيم شايسته نيست كه ما كالم خدا را ترك كرده، مائده«: طلبيده، گفتند
يخاب كنيد تا ايشان القدس و حكمت را از ميان خود انت نام و پر از روح برادران هفت نفر نيك

پس تمام » .اما ما خود را به عبادت و خدمت كالم خواهيم سپرد. را بر اين مهم بگماريم
القدس و فيلپّس و  جماعت بدين سخن رضا دادند و استيفان مردي پر از ايمان و روح
يقوالؤِس جديد، از اهل اَنطاكيناس و نرْمن و پيمور و تخُرُس و نيكانوروه را انتخاب كرد، پي

      ( ". ايشان را در حضور رسوالن برپا بداشتند و دعا كرده، دست بر ايشان گذاشتند
  )6-1:6ن رسوال اعمال

. در اينجا علت انتصاب هفت مرد به مقام اجرايي در كليساي اورشليم ذكر شده است
امي كه اين افرد به آن منتصب شده بودند همان سمت تقريباً تمام مفسران به توافق رسيدند كه مق

گذاري توسط  از طريق دست» شماس«دريافتيم كه انتصاب اين افراد به عنوان . شماسان بود
  .رهبران كليسا مؤثر واقع شده بود

براي فهميدن و روشن شدن اين موضوع، الزم است كه تجزيه و تحليل كوتاه و مختصري 
اين ساختار .  در كليساي محلي كه در عهدجديد معرفي شده، داشته باشيماختار هدايتراجع به س
نهايت ساده بود، اين ساختار شامل دو ـ و تنها دو ـ دسته از مأموران اجرايي  اساسي بي

  .اين دو دسته همان رهبران و شماسان بودند.باشد مي
شوند كه عالوه بر  آشنا هستند، متوجه مي» قديمترجمة «كه تنها با نسخه عهدجديد  كساني

هستند نيز » شبان«و » اسقف«رهبران و شماسان، دو دسته ديگر از مقامات كليسايي كه معروف به 
هاي اصلي كه در زبان يوناني به كار رفته مشخص  تر واژه اگرچه، بررسي دقيق. وجود دارند

» اسقف، شبان و رهبران«در حقيقت، سه عنوان . باشد صورت نميبندي به اين  كند كه اين دسته مي
واژة انگليسي . گيرند تقريباً اسامي متفاوتي هستند كه براي يك يا همان مقام مورد استفاده قرا مي

bishop به معناي اسقف با مقداري تغيير از واژة يوناني episkoposمعناي .  گرفته شده است
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بعضي اوقات در نسخة . باشد مي» شبان« همان episkoposساده و لفظي واژة يوناني 
  . به كار برده شده است» اسقف«واژة شبان و در زماني ديگر » ترجمة قديم«عهدجديد

شود هنوز هم در چاپ جديد نسخة  بعضي از اين موارد كه باعث سردرگمي خواننده مي
King Jamesواژه 2:5س پطر رسالة اول و 28:20خورد، به عنوان مثال در اعمال   به چشم مي 

 به عبارت ديگر، در فيليپيان. ترجمه شده است» شبان« به واژه انگليسي ”episkopos“يوناني 
 در زبان انگليسي به واژة ”episkopos“ همين واژه يوناني 7:1 ، و تيطس2:3تيموتاؤس  ، اول1:1

Bishop اي استفاده  مهم نيست كه در ترجمه از چه واژه. ترجمه شده است» سقفا« يعني
ترين و  اگر به ساده. شود، هر كدام به طور مشابهي توصيف كنندة يك يا همان مقام است مي
 تمايل داشته باشيم بدون شك اين واژه همان episkoposترين ترجمه از واژة يوناني  ادبي

  .است» شبان«
 دوبارة اين آيات و ساير متون عهدجديد به طور واضحي بيان مي كند كه عنوان بررسي

  . يا شبان استدهندة همان مقام اسقف دقيقاً نشان» رهبران«
  : خوانيم ، از طرف ميليتُس و پولس مي17:20به عنوان مثال، در اعمال 

  ". يد پس از ميليتُس به افسس فرستاده، كشيشان كليسا را طلب"
  :گويد  همين باب، پولس به اين افراد مي28در آية 

 القدس شما را بر آن اسقف  پس نگاه داريد خويشتن و تمامي آن گله را كه روح"
              ". مقرر فرمود تا كليساي خود را رعايت كنيد كه آن را به خون خود خريده است

  )28:20ن رسوال اعمال( 
معرف يك » رهبران و شبانان«يابيم كه دو سمت  بنابراين با ادغام كردن اين دو آيه در مي

  : خوانيم  ميدوباره در رسالة پولس به تيطس. مقام است
مانده است اصالح نمايي   بدين جهت تو را در كريت وا گذاشتم تا آنچه را كه باقي"

  )5:1 تيطس ( ". ودم، كشيشان در شهر مقرر كنيو چنانكه من به تو امر نم
او . كند  همين باب پولس شرايطي را كه يك رهبر بايد دارا باشد را بيان مي7در آيه 

  : گويد مي
  ". مالمت باشد بايد چون وكيل خدا بي  مي زيرا كه اسقف"
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 را به صورت مترادف به كاربرده تا يك مقام پولس دو واژة رهبر و اسقف: به عبارتي ديگر
كاربرد پطرس از اين دو سمت طبق همان چيزي است كه پولس به كار برده، در . را توصيف كند

  :گويد اي به رهبران مي  او طي رساله2:5س پطر اول
 به زور بلكه به  گلة خدا را كه در ميان شماست بچرانيد و نظارت آن را بكنيد، نه"

  ". رضامندي و نه بجهت سود قبيح بلكه به رغبت
  .اند همان اشخاص رهبران و شبانان ناميده شده

، تقريباً سه عنوان متفاوت »، شبان و كشيشاسقف«بنابراين دريافتيم كه اين سه واژه يعني 
تر اين عنوان   كاربرد درستشايد. شوند هستند كه براي انتصاب همان يك مقام به كاربرده مي

  .براي اين مقام همان رهبران باشد
جدا از . عالوه بر كشيشان همچنان كه قبالً بيان شد متوجة كاربرد واژة شماسان هم شديم

اين دو سمت يعني رهبران و شماسان در كليساي محلي، مقامات اجرايي ديگري در عهدجديد 
  .ثبت نشده است

 و 3تيموتاؤس  ، اول3:6ن رسوال م بايد دارا باشند در  اعمالشرايط اصلي كه اين دو مقا
  . ذكر شده است9-5:1 تيطس

هاي اساسي اين دو مقام را به  فراتر از اصول بيان شده در اين آيات، ممكن است ويژگي
 روحاني و آموزش دادن به وظيفة اوليه كشيشان هدايت. طور مختصر بيان كنيم روش حاضر به

  :باشد كليسا مي
باشند،  اند، مستحق حرمت مضاعف مي  كشيشاني كه نيكو پيشوايي كرده"

  )17:5تيموتاؤس  اول( . كشند الخصوص آناني كه در كالم و تعليم محنت مي علي
الم در ك» محنت كشيدن«و » پيشوايي كردن«ترين وظايف كشيشان كه همان  در اينجا اصلي

  .باشد، معرفي شده است و تعليم مي
كار رفته،  به همان صورتي كه در ريشة اصلي خود كلمه به» شماس«به عبارت ديگر واژه 

به » .باشد  ها مي خدمت كردن مائده« وظيفة اولية شماسان 2:6در اعمال . باشد مي» خادم«به معناي 
چنين براي انجام اين  ها هم باشند، آن كنندگان مي گروه عبادتها ناظر مواد مورد نياز  اين معنا كه آن

  .كردند كار به رسوالن نيز خدمت مي
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رسوالن مسئوليت .  توضيح داده شده است6-3:6جريان انتصاب شماسان در اعمال 
.   به جماعت ايمانداران واگذار كردند دار شدن وظيفة شماسي بدند، انتخاب آناني كه مناسب عهده

كنند و  ها دعا  شدند تا ابتدا براي آن  انتخاب اين افراد توسط جماعت، نزد رسوالن آورده ميبعد از
  .بگذارند سپس بر ايشان دست

رسوالن از اين . 1: گذاري بر شماسان سه هدف را به همراه داشت اين نوع عمل دست
ة مقام شماسي طريق در حضور جمع تصديق كردند كه اين افراد را به عنوان اشخاصي كه شايست

در حضور جمع اين افراد را نسبت به خداوند به خاطر وظايفي كه براي . 2. اند باشند، پذيرفته مي
ها  به اين افراد فيض روحاني و حكمتي را دادند كه آن. 3. كردند  اند، ملزم مي آن انتخاب شده

 بعداً  )ستيفان و فيليپا(دو نفر از اين اشخاص . براي انجام وظايفشان بايد آن را داشته باشند
  .مأموريت عظيم الهيشان را گسترش دادند
  :كنيم مراجعه مي» اعمال رسوالن«و در رابطه با انتصاب كشيشان به 

و انطاكيه » لستره«پس به .  و در آن شهر بشارت داده، بسياري را شاگرد ساختند"
دادند كه در ايمان ثابت بانند و  ه، پند مي را تقويت دادهاي شاگردان مراجعت كردند و دل

و در هر كليسا به جهت ايشان . بايد داخل ملكوت خدا گرديم هاي بسيار مي اينكه با مصيبت
 داشته و ايشان را به خداوندي كه بر او ايمان آورده كشيشان معين نمودند و دعا و روزه

  )23-21:14ن رسوال اعمال( . بودند سپردند
اول اينكه، انتصاب كشيشان مانند . باشند هاي مختلف اين گزارش قابل توجه مي ويژگي

طور واضح و روشن  كليساي عهدجديد به. جمعي همراه بود فرستادن رسوالن، با دعا و روزة دسته
مقدسي  مهم، روشي كتاب خداوند به جهت عملي كردن تصميمات دريافت كه دستيابي به هدايت

  .است
ها مراجعه كردند صرفاً  دوم اينكه، در ابتدا افرادي كه در اين خصوص پولس و برنابا به آن

جمعي  به هر حال بعد از انتصاب كشيشان، به صورت گروهي و دسته. اند  خوانده شدهشاگردان
كشيشان دليلي بود تا گروهي از شاگردان كه همين انتصاب . ها به عنوان كليسا توصيف شده اند آن

  .كردند به گروهي واحد و معين كه همان كليسا است تبديل شوند به صورت انفرادي كار مي
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عنوان نماينده،  آمد براي رسوالن كه به حساب مي سوم اينكه، انتصاب كشيشان مسئوليتي به
بلكه در . ر اين راه به داوري خودشان اعتماد و تكيه نكردنداما د.  و اختيار خداوند را داشتنداقتدار

پولس در پي صحبتي با كشيشان كليساي افسس، . اي را داشتند القدس حكم وسيله دست روح
  :گويد مي

 القدس شما را بر ان اسقف  پس نگاه داريد خويشتن و تمامي آن گله را كه روح"
      ". رعايت كنيد كه آن را به خون خود خريده استمقرر فرمود تا كليساي خدا را 

  )28:20ن رسوال اعمال(
القدس  گيرد بايد از جانب روح طبق الگوهاي الهي، تمام انتصاباتي كه در كليسا صورت مي

  .باشد
با اين حال، .  هيچ اشارة خاصي به دست گذاري نشده است23-21:14در اعمال 

كند  دو دليل محكم را به منظور ايمان به كاري كه پولس و برنابا انجام دادند ذكر ميمقدس  كتاب
  .ها به عنوان كشيش تعيين كردند گذاري بر كساني است كه آن كه همان دست

گذاري در  اول اينكه، اين انتصاب دقيقاً به اين دو هدف اصلي كه به چه منظور دست
لذا از اين طريق رسوالن رهبران انتخاب . دهد پاسخ ميمقدس به كار رفته است،  سرتاسر كتاب

در همان زمان حكمت  . ها را روانه كردند شده از گروه ايمانداران آن ناحيه را پشتيباني و آن
  .ها دادند شان مورد احتياج بود را به آن قدرتي را كه براي انجام وظيفه

ي را در خصوص چگونگي رفتار العمل  پولس دستور22-17:5تيموتاؤس  دوم اينكه، در اول
 ": كند گيري مي پولس با بيان اين جمله چنين نيتجه. دهد با كشيشان محلي به تيموتاؤس مي

گذاري   اگرچه اين اخطار براي كاربردهاي گوناگون دست"ها به زودي بر هيچكس مگذار  دست
عنوان  حكم اساسي بهآيد كه پولس در اينجا به اين  مناسب است، و ليكن به نظر قابل قبول مي

  .كند راهي براي انتصاب كشيشان مراجعه مي
كند كه راه پذيرفته شده براي انتصاب كشيشان از طريق دست  اين نوع كاربرد مشخص مي

  .ها بوده است  آن گذاري بر
 هدف اصلي مشخص شده در عهدجديد به 5در خصوص مطالب اين فصل، بگذاريد 

كه در  كمك به كساني. 2 دادن مريضان مأموريت شفا. 1شمارم گذاري را براي شما بر منظور دست
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انتصاب . 5روانه كردن رسوالن . 4دادن عطاياي الهي . 3القدس هستند   روحجستجوي تعميد
  .كشيشان و شماسان در كليساهاي محلي

گي روزانه و ادارة گذاري، بايد الگوي زند  اصل از كاربرد دست5به منظور فهميدن اين 
  .كه در عهدجديد مشخص است بررسي كنيم كليساي محلي را به همان صورتي

گذاري اختصاص داده شده  هاي خود را از اين سه فصلي كه به دست حال اگر آموخته
هاي مهم زندگي و مأموريت  يابيم كه اين حكم با بسياري از جنبه است را خالصه كنيم، در مي

  .ديك و حياتي دارداي نز مسيحي رابطه
 در ، مجهز كردن ايمانداران به عنوان شاهدان زنده به واسطة تعميدگذاري با كار شفا دست

اين كار . القدس و دعوت خاص خادمان مسيحي براي انجام مأموريت، رابطة مستقيم دارد روح
: باشد حكام و تقويت كليساي محلي از دو طريق مي و همچنين استاغلب به همراه عطاي نبوت

باشد و جنبة عملي كه از  جنبة روحاني كه به واسطة دادن عطاياي روحاني مي. روحاني و عملي
  .گيرد طريق انتصاب شماسان و كشيشان صورت مي
 در ميان 2:6طور قابل قبول در عبرانيان  گذاري به به خاطر همة اين داليل، آئين دست

  .پيوندد اساسي بيشمار ايمان مسيحي به وقوع ميعقايد 



مردگانرستاخيز   

 

 

٤٠٢ 

   رستاخيز مردگان-بخش ششم
  

  )11 : 3 فيليپيان.  (مگر به هر وجه به قيامت از مردگان برسم
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  فصل چهلم
  در آخر زمان

  
 نهادن " ، به نام 2-1 : 6ان ين مذكور در عبرانيادي بنةن آموزيدر بخش پنجم، چهارم

:  مانند كه عبارتند از ي مي باقيگر جهت بررسي دةاكنون دو آموز. مي كرديبررس را "دستها
 .ي جاودانيز مردگان و داوريرستاخ

 
 يق رهنمون مي از مطالعه و تحقيدي جدة حوزي آخر ما را بسوةن دو آموزي ايبررس

 يوط مما به جهان و زمان حاضر مربيم مستقي كردين بررسيش از اي كه پيچهار آموزه ا. سازد
 جهان و زمان ي كالم خدا، ما را به فراسوة مانده، با مكاشفي باقةكن مطالعه دو آموزيول. شوند

 نه در زمان بلكه در ي جاودانيز مردگان و داوريرستاخ.  كشاندي متي ابديحاضر و به سو
  .افتيت تحقق خواهند يابد

  
 قلمرو وجود خدا : تيابد

  
ك زمان يت را صرفا يآنها ابد.  كنندي را درك نمتي درست ابدي از مردم معناياريبس

. ستين درست ني ايول.  ادراك انسان استة كنند كه درك آن فراتر از قوي تصور ميار طوالنيبس
زه و ك حويت يابد.  باشديت ذاتا با زمان متفاوت ميابد. ستيان زمان ني پايت صرفا امتداد بيابد
 است كه در ي خود خدا است و حوزه ايت وجه وجوديابد.  كامال متفاوت از وجود استةوج

  . آن تنها خدا ساكن است
  . خوانده شده است" جاوداني خدا" ، خدا با عنوان 28 : 40 اي و اشع33 : 21 شيدايدر پ

  : د ي گويبه خدا م خطاب ي، موس2 : 90 در مزمور
از عزل تا به ابد تو خدا . ينيافرين رب مسكون را بيد و زميقبل از آنكه كوهها به وجود آ

   )2 : 90 مزمور.  ( يهست
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  . كنديف ميش را توصي خوةعت جاودانيز طبيخدا خود ن
-ين ميم او قدوس است چنباشد و اسي متي و بلند است و ساكن در ابديرا او كه عاليز

 كه روح افسرده و متواضع دارد تا روح يز با كسي و مقدس ساكنم و نيمن در مكان عال«: ديگو
   )15 : 57 اياشع. ( م و دل افسردگان را زنده سازميا نمايمتواضع آن را اح

 است يخدا است، و حوزه ا ذات ي از جنبه هايكي تي كنند كه ابديات آشكار مين آيا
 خواهد خود را ي مي پرسد با چه اسمي از خدا ميكه موسيوقت. رديگيكه وجود خدا در آن قرار م

  .  دهدين جواب را ميل بشناساند، به او اي اسرائيبه بن
» هستم«ه ياه: ن بگويل چنياسرائيبه بن«: و گفت» .هستم آنكه هستم«:  گفتيخدا به موس
  )14 : 3 خروج( ».ادمرا نزد شما فرست

 . " هستم آنكه هستم" و " هستم":  دهد ي ميخدا دو صورت از اسم خود را به موس
او .  است" هستم"خدا همواره .  كنندير و جاودانه خدا را آشكار ميتغيال ) رييتغيال(نها ذات يا

را خدا در گذشته، يز. رديپذير نمي كنند و تأثير نميي از مخلوقات اوست تغيهرگز در زمان كه جزئ
  .  است- ي ابد" هستم"ك ي – يك حال ابدينده در يحال و آ

 ي كند كه در زبان عبري صورت مقدس اسم خدا را حاصل مي، موسن مكاشفهيس از ا
ن اسم يا.  باشدي م YHWH =هوه ي صدا است، كه معادل يمشتمل بر چهار حرف صامت و ب

ن اسم ير معتقدند كه ايدانشمندان اخ.   ترجمه شده استJehovah= هوه يرت متواترا به صو
 از يبرخ. باشدي م" او خواهد بود"ا ي و " او هست" ي  به معن– YAHWEHنده يقا نمايدق

  .  ترجمه كنند"ي ابد" ي كرده اند تا آن را به معنيمترجمان سع
ن ي رسول داده شد، هميوحناي پطموس به ةري كه در جزي اد و در مكاشفهيدر عهد جد

  .ر بودن ذات خدا مكشوف شدندييتغي و الي ابدةق درباريحقا
د، قادر يآيد آن خداوند خدا كه هست و بود و ميگويم» ا، اول و آخر،يمن هستم الف و «

  )8 : 1 مكاشفه. ( االطالقيعل
جه، كل الفبا زمان، از يدر نت.  الفبا هستند حروفين حروف در سرياء آخرين و يالف اول

، "دي آي او كه هست، بود و او كه م"عبارت . آغاز تا انجام، تماما در ذات خدا قرار گرفته اند
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 ذات خدا ة درباري كه موسي اقا با مكاشفهيجه دقيشود، و در نتينده را شامل ميحال، گذشته و آ
 ." هستم آنكه هستم": دارد به دست آورده بود مطابقت 

 ة است، كه با واژ"قادر متعال"نجا بكار گرفته شده است ي خدا در اي كه برايگريعنوان د
  . به بعد بكار گرفته شده است مطابقت داردشيداي كه از كتاب پ- يل شداي ا– يعبر

 مي خودش را به ابراه–هوه است يه همان  ك– ، خداوند 1 : 17 شيدايبه عنوان مثال در پ
  : دي گويكند، چرا كه مي مي، قادر متعال، معرفيل شدايبا عنوان ا

 قادر يمن هستم خدا«:و چون ابرام نود و نه ساله بود، خداوند بر ابرام ظاهر شده، گفت
  )1 : 17 شيدايپ( »  من بخرام و كامل شويش روي، پمطلق

 "، يعني – "از استي ني كه بييخدا":  عبارت است از يل شداي اة واژيشه اي ريمعنا
  . از آغاز تا انجام در او جمع است كه تمام خلقتي كس– "رياز از غي ني بيخدا

  .  شده استير معرفياز مطلق از غي نيز خدا بصورت بيد نيدر عهد جد
               نيز است؛ و او را تا ابداآلباد جالل باد، آميز او و به او و تا او همه چرا كه ايز

  )36 : 11 روميان(
ان و كمال يپا.  هستنديز در بودن خودشان به خدا متّكيهمه چ. ز خداستيمنشأ همه چ

  .ز تا خداستيز نيهمه چ
ك نحو از يب مقدس به ن خدا در كتاي و عناويم كه همه اساميابي يب در مين ترتيبه ا
ر يك تصوي خدا، ة و جاودانيبا تفكّر در ذات ابد.  دارندي خدا پرده بر مة و جاودانيذات ابد

  . مي آوريز به دست ميت نينهايدرست از ب
ت در واقع ذات و  يبنها. ستيان ني پاي زمان بيت، اگر درست درك شود، به معناينهايب

  .ه خلق نشده و تنها خود خدا در آن وجود دارد كي خود خدا است، حوزه اي وجودةوجه
 گذشته، حال –م ي شناسيب زمان را آنگونه كه مي، جهان حاضر و ترتخدا با عمل خلقت

ن جهان و زمان را آنگونه يگر ايگر خود بار دي ديك عمل روحانيو با .   به وجود آورد-نده يو آ
زمان با .  باشديما به نظم جهان حاضر مرتبط ميان مستقزم. ان خواهد برديم، به پاي شناسيكه م

  . ان خواهد رفتيز از مين جهان نين جهان به وجود آمده است و با هميا
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زمان در تمام .  مخلوقات مشمول زمان هستندة جهان حاضر، هميت هايان محدوديدر م
ن جهان، مخلوقات يدر ا انسانها ةهم. ستير آن نيي است كه هرگز قادر به تغيتجارب انسان، عامل

  . ديا معكوس نمايان زمان را متوقف و يست جري قادر نيچ انسانيه.  زمان هستنديو اسرا
 ة همةشي انسان همواره ذهن و اندي زمان بر تمام شئونات زندگة رحماني بةن سلطيا

وه ي به شانسانها در تمام اعصار،. ت را به خود مشغول كرده استيخ بشريمردان و زنان متفكّر تار
شان همواره با ي تالشهاةكن همي ول– كرده اند تا از چنگ زمان خود را برهانند ي مختلف سعيها

ن باره ي را در اي، فغان نژاد انسانيسي شاعر انگلAndrew Marvel. شكست روبرو شده است
  :ان كرده استينطور بيا

   رسدين ندا همواره به گوشم مياز پشت سر ا
  .ك شدن استير حال نزد بالدار زمان دهاراب

ده و احساس را به زبان آورده ين اي اعصار به زبانها و صور مختلف اه همهشعرا و فالسف
  . زمان بر تمام انسانها و مخلوقاته رحماني به گذر قاهرانه و سلط–اند 

 را به درك يت، خدمت قابل توجه اي نسبي تئورهك بواسطيزير، علم في اخيدر سالها
 زمان و هد كه دو مقولي گوي مين تئوريبطور خالصه، ا. م زمان ارائه كرده استانسان از مفهو
م فضا را يتوانيما  نم. ستندي نيگر قابل شناسائيكديگر مرتبط هستند كه بدون يكديفضا آنقدر به 
س ي را تأسيگر مفهوميكدين دو مقوله با يا. ميح دهيقا توضيا زمان را بدون فضا دقيبدون زمان و 

  .شودي خوانده م"زمان- فضاهري زنج"د كه در علم    كننيم
 يم، آنگاه مي كتاب مقدس ارتباط دهه را با مكاشفيد علمي جدين تئوريم اياگر بخواه

ن يا.  است كه كلّ جهان حاضر در آن وجود داردي زمان چارچوب– فضا هريم كه زنجيم بگوئيتوان
و با عمل .  خدا به وجود آمده استهجهان حاضر با عمل مقتدران زمان همراه با كلّ – فضا هريزنج

ان ي زمان و جهان حاضر كه در آن قرار گرفته است از م– فضا هرين زنجيگر خدا، اي دهمقتدران
 خدا بطور ه زمان، وجود و ذات جاودان– فضا هرين زنجي ايقبل، بعد و در فراسو. خواهد رفت

  .ابدييزال ادامه ميال
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 كه خدا مقرر كرده ي كند كه جهان حاضر در همان لحظه و زماني آشكار مكتاب مقدس
ان ي كه زمان به پاين فرمان الهيد در مقابل اي زندگان باهن حال، هميبا ا.  رسديان مياست، به پا
  .د، خاضع شونديخواهد رس
نده ي در آيك از ما لحظه اي هر يبرا. ميان جهان حاضر باشي ندارد ما در انتظار پايلزوم

  .م شدي خواهتيد و وارد ابديان خواهد رسيدن به آن زمان ما به پايمقرر شده است كه با رس
ل، يد اسرائيس جمهور فقين رئي، اولChaim Weizmann ساعت منزل يعقربه ها

 از ي است كه در انتظار هر انسانيزين چيا. شان متوقف شده بوديدرست در همان ساعت فوت ا
 رسد كه عقربه ي فرا مي هر انسان، لحظه ايبرا.  كه باشد قرار گرفته استيتيام و  موقعهر مق

  . شودي متي رسد و وارد ابديان مي او به پاي شوند و زمان براي ساعت متوقف ميها
 ي وقت". ساعتها قرار دارده همي است كه در فراسوي قلب انسان، ساعت": گفته شده است 

 ي برايان زندگيپا.  شوديز متوقف مير ساعتها نيك سايك تيستد، تي ايت از طپش باز من ساعيا
  .ان زمان استيهر كس، پا

 زمان چه ي شود؟ در آن سوي متي است كه از زمان وارد ابديز در انتظار روحيچه چ
  ز قرار گرفته است؟يچ

  
  يثاق جهاني مهدو وعد

   
 ي شود، اسرار و مجهوالت فراواني متياز زمان وارد ابد كه ي روحيد برايبدون ترد

ن حال، بالفاصله پس از ورود به يبا ا.  داردي آنها پرده بر نمهوجود دارد كه كتاب مقدس از هم
 يز مردگان، داوريرستاخ: ز در انتظار ارواح استي سازد كه دو چيت، كتاب مقدس معلوم ميابد
  .يابد

  )22 : 15اول قرن . ( ز همه زنده خواهند گشتيح نيرند در مسيمي آدم همه مو چنانكه در
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ز ي انسانها است، رستاخه سرنوشت محتوم همهمانطور كه به خاطر سقوط آدم، مرگ
ح امكان ي مسامي است كه با مرگ و قين وعده ايو ا. ثاق خدا با همگان استي مهز وعديمردگان ن

  .  شده استريپذ
 قرار يك گروه از انسانها را مستثنيز مردگان، كتاب مقدس تنها ي رستاخهدر خصوص وعد

 ي هستند كه اصال نمين گروه از انسانها، آنانيا. باشدي مي دهد، كه البته استثناء كامال منطقيم
  . ان مردگان ندارنديز از مي هم به رستاخيازيرند و لذا نيم

در . م شديكن همه متبدل خواهيد، ليم خوابيم كه همه نخواهيگوي ميهمانا به شما سر
فساد يرا كرنا صدا خواهد داد، و مردگان، بير، زي به مجرد نواختن سور اخينيالع، در طرفهيالحظه

ن ي را بپوشد و ايفسادين فاسد بيد ايبايرا كه ميز. م شديخواهند برخاست و ما متبدل خواه
   )53-51 : 15اول قرن . ( د به بقا آراسته گرديفان

 يان ميحي منظور او فقط مس"ديم خوابيهمه نخواه"د ي گوينجا ميكه پولس در ايوقت
ح زنده خواهند بود ي كه به هنگام بازگشت مسيقيان حقيحي مسهن است كه هميمنظور او ا. باشند

 يدر عوض بدنها. هند رفت فرو نخواا به خواب مرگي نخواهند مرد و يعني –د ينخواهند خواب
 شود، وآنها خودشان را در يك چشم به هم زدن  و بطرز كامال معجزه آسا متبدل ميشان در يا

ن يگزي جايري با فناناپذيري و فناپذي فساديفساد با ب. افتي خواهند ي كامال نو و روحانييبدنها
  .ن مردگانايز از ميگر نه مرگ خواهد بود و نه رستاخياز آن پس د. خواهد شد

 يح زنده خواهند بود، مي كه به هنگام بازگشت مسيقيان حقيحين گروه مسيعالوه بر ا
م يا هستند كه بنا بر تعاليلين دو مورد خنوخ و ايا. ميز نام ببريگر را نيم دو مورد استثناء ديتوان

  .ن به آسمان ربوده شدنديرند از زميق بدون آنكه بميعهد عت
ك ياما .  چه خواهد شدين دو نبيد كه عاقبت اي گويخصا نمچ كجا مشيكتاب مقدس ه

به عبارت . ان مردگان ندارنديز از مي به رستاخيازيرند هرگز ني مي كه نميآنان: ز مسلّم است يچ
ز يان مردگان نيرند، قطعا از مي مي كه مي كسانهدهد كه هميم ميگر كتاب مقدس به وضوح تعليد

  .برخواهند خواست
پولس رسول به مردم آتن هشدار .  انسانها استهگر خدا با هميثاق دي مهوعد، ي ابديداور

  .  مواجه خواهد شدي الهي جهان با داورهك روز همي دهد كه يم
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د كه يفرمايده، اآلن تمام خلق را در هرجا حكم مي جهالت چشم پوشيپس خدا از زمانها
 خواهد نمود با آن يرا به انصاف داور را مقرر فرمود كه در آن رب مسكون يرا روزيز. توبه كنند

 31-30 : 17اعمال . ( ديزانينكه او را از مردگان برخيل داد به اين فرمود و همه را دلي كه معيمرد
(  

 هل به همين دليبه هم. باشديت مي با كل جهان و تمام بشري داوريثاق خدا براي مهوعد
  . قرار خواهند گرفتي روز مورد داوركي آنها هرا هميانسانها دستور توبه داده شده است، ز

 يستادن در مقابل داوري اهد آمادي دهد كه بايز هشدار ميان نيحي به مسيپولس رسول حت
  . خدا باشند

؟ يشمارير ميز چرا برادر خود را حقيا تو ني؟ يكنيلكن تو چرا بر برادر خود حكم م
ات يد به حيگويخداوند م« است را مكتوبيز. م شديح حاضر خواهيش مسند مسيزانرو كه همه پ

       » . به خدا اقرار خواهد نمودي نزد من خم خواهد شد و هر زبانييخودم قسم كه هر زانو
   )11-10 : 14 روميان(

ك فرد ي اشاره به " برادرت"ن، عبارت يبنابرا. سدي نويان ميحينجا پولس رسول به مسيا
نكه، يمضافا ا.  كنديان ميحي مسهه به هم اشار"دي باي ما همگ"و عبارت .  كندي ميحيمس

قت ين حقين اي مب" كندد به خدا اعترافي باي هر زبان" و "د خم شودي باي هر زانوئ" يعبارتها
  .چكس مورد استثنا قرار نخواهد گرفتي هياست كه به جهت داور

 قرار ي را مورد بررس انسانهاي داوري خدا براهات برنامين كتاب جزئي اهندي آيدر فصلها
 آنها  ه درباري خاصي مورد نظر داوري انسانهد كه بسته گروه و دستيم ديم داد، و خواهيخواه

 ه كند كه همي آنها صدق مه در مورد همين اصل اساسيو در هر حال ا. اعمال خواهند شد
  . ان مردگان بر خواهند خاستيرند، از مي مي كه ميكسان

   )27 : 9ان يعبران. ( افتن مقرر استيار مردند و بعد از آن جزا ك بيو چنانكه مردم را 
  . شوديت مي شامل تمام بشر"     "نحا عبارت يدر ا
 شود، دو ي متي  وارد ابد كه پس از مرگي روح انساني توان گفت كه براين ميبنابرا

  .يز و داورياخرست: ر وجود دارد ي برگشت ناپذيثاق جهاني مهوعد
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ست در ي باي شوند، ميح زنده بوده و ربوده مي كه به هنگام بازگشت مسيانيحي مسيحت
  .ان در نظر گرفته شده است حاضر شونديحي مسي كه برايمقابل داور

؟ يشمارير ميز چرا برادر خود را حقيا تو ني؟ يكنيلكن تو چرا بر برادر خود حكم م
   )10 : 14 روميان. ( م شدياضر خواهح حيش مسند مسيزانرو كه همه پ

  .ان تكرار شده اندي دوم به قرنتهن كلمات و حرفها در رسالين هميبا عيتقر
 خود را يم تا هركس اعمال بدنيح حاضر شويش مسند مسيرا الزم است كه همه ما پيز

   )10 : 5دوم قرن . ( ك چه بديابد به حسب آنچه كرده باشد چه نيب
  .  كنديحان بدون استثناء ميسي مه اشاره به هم"همه...  ما " ه عبارتيدر هر دو آ

  .نفك هستندي در كتاب مقدس اجزاء اليز و داوريرستاخ
 در كتاب مقدس ذكر نشده است يچ مورديدر ه. دي آي ميز همواره قبل از داوريرستاخ

كر شده است كه  حاضر خواهد شد، بلكه همواره متذي به جهت داور بدون بدنيكه جان
 خوانده خواهد ي داوري شود برايت آن كه شامل روح، جان و بدن ميت هر فرد به تماميشخص
ن دو واقعه در كتاب يا. ابدي تحقق يد قبل از داوريز بدن لزوما بايل رستاخين دليبه هم. شد

  .ي ابديز، سپس داوريابتدا رستاخ: ب عنوان شده است ين ترتيمقدس همواره به هم
  . سازدين ميب را معين ترتي كند كه ايد مي تاكي اصليس رسول بر روپول
 خود را يم تا هركس اعمال بدنيح حاضر شويش مسند مسيرا الزم است كه همه ما پيز

   )10 : 5دوم قرن . ( ك چه بديابد به حسب آنچه كرده باشد چه نيب
ن انجام داده ي زمي خود بر روي زندگ ما به هنگام شود كه بدني مي مربوط به اعماليداور

 باشد كه در بدن خود انجام داده است، لذا خدا ي اعماليد جوابگوي كه هر فرد بايياز آنجا. است
 آنها يد در بدن خود در مقابل او حاضر شود تا جوابگوينطور مقرر كرده است كه هر كس بايز اين

  . باشد
گر ي ديز مثل همه جاينجا نيدر ا.  باشدي ابديبل از داورد قي باز بدنين، رستاخيبنابرا

  .    استي خدا كامال منطقهبرنام
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  چهل و يكمفصل 
   چندگانه به هنگام مرگيسرنوشتها

  
  . مي پردازيز مردگان مي رستاخهم كتاب مقدس درباريات تعالي جزئين فصل به بررسيدر ا
ن است كه آنچه كه از انسان بر خواهد خاست، يم ايه كند به آن توجي كه باين نكته اياول

 آن ه كه كتاب مقدس درباريزيبه عبارت بهتر، رستاخ. ا جان اوي او است و نه روح و بدن
  . ز بدن استي كند، رستاخيصحبت م
 يد ذات انسان را آنگونه كه كتاب مقدس معلوم مين عبارت، باي درك بهتر مفهوم ايبرا

  .ميل قرار دهيه و تحليد مورد تجزكن
  

   انسانيوجود سه وجه
  

 ينطور دعا مي اسايان آن كليحي مسي براانيكي اول خود به تسالونرسالهپولس رسول در 
  . كند

-يما ب شما تما، شما را بالكل مقدس گرداناد و روح و نًفس و بدني سالمتياما خود خدا
   )23 : 5 اول تسالونيكيان ( .حي مسيسيب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عيع

 ي  را بكار م" بطور كامل مقدس گرداند" پولس رسول عبارت هين آين بخش از ايدر اول
 ي برا كهيانيحيك از مسيت هر يت ذات و شخصي كند كه او به تمامين عبارت معلوم ميا. رديگ

ت ي ذات و شخصهه، پولس رسول سه عنصر سازندين بخش آيدر دوم. كند، توجه دارديآنها دعا م
  .روح، جان و بدن:  برديانسان را نام م

  :م ي خوانيگر مي ديو در جا
ر دودم و فرورونده تا جدا كند يتر است از هر شمشرا كالم خدا زنده و مقتدر و برندهيز

   )12 : 4عبرانيان  ( . قلب استيتهايز افكار و نيو مفاصل و مغز را و ممنًفس و روح 
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:  دهد كه عبارت هستند از يت انسان را به دست مي شخصگانه سه يز بخشهايه نين آيا
  .  بدن هستندهندي مفاصل و مغز استخوان نماهين آيدر ا. روح، جان و بدن

 او آنطور كه در آغاز تر است به داستان خلقتت انسان، بهيبه منظور درك بهتر شخص
  . ميكتاب مقدس آورده شده است، مراجعه كن

ا و پرندگان يان دريم تا بر ماهيه ما بسازي آدم را بصورت ما و موافق شب": و خدا گفت
             ".ديخزند، حكومت نماين مي كه بر زمين و همه حشراتي زميم و بر تماميآسمان و بها

   )26 : 1 پيدايش( 
 انسان، به عنوان مخلوق، با خدا، هانگر رابطيه دو واژه بكار گرفته شده است كه بين آيدر ا

نجا به ي كه در اي عبرهواژ.  مباشد"هي شب"ن، ي و دوم" صورت"ن واژه ياول. به عنوان خالق هستند
در زبان .  ترجمه شده است"هي سا"ق به يعتگر عهد ي دي ترجمه شده است، در جاها" صورت"

 را ي عكس كس" ي شود، و به معنيشه همان واژه به صورت فعل بكار گرفته مي امروز، ريعبر
 ن واژه در داستان خلقتين است كه اي كند اي مين واژه تداعي ايآنچه كه معنا.  باشدي م"گرفتن

ان او و يز مي انسان نيروني در ظاهر بيحت.  كنديلت م انسان داليرونيانسان بر صورت و ظاهر ب
  .  شودي اصال مشاهده نميوانير مخلوقات حي است كه در سايخدا تشابه
.  استيرونيقتر از صرفا ظاهر بيشتر و عمي بيليان انسان و خدا خين حال، تشابه ميبا ا

 برخوردار يشتري بيد عموم ترجمه شده است، از كاربر"هي شب"نجا به ي كه در اي عبرهن واژيدوم
ت يان تمامي كه مين واژه بر تشابهيا.  كندي اشاره ميت آدميت شخصين واژه به تماميا. است
  .كندي و ذات خدا وجود دارد، داللت ميت آدميشخص

 روح، جان و –ت انسان ي عناصر سه گانه شخصه كه در كتاب مقدس درباري امكاشفه
در .  باشديان ذات خدا و ذات انسان مي مهم تشابه مي از جنبه هايكيانگر يموجود است، ب بدن
ت كه مشتمل بر سه يك شخصي – است يك موجود سه بعدي توان گفت كه انسان يجه مينت

  .  باشديعنصر، روح، جان و بدن م
 ي معنني به ا– است يز سه بعديدهد كه وجود خدا نيم ميبطور مشابه كتاب مقدس تعل

  . سز، پدر، پسر و روح القديت متمايك خدا وجود دارد در سه شخصيكه 
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ك يت انسان و ذات خدا يت شخصيان تماميدهد كه ميجه كتاب مقدس نشان ميدر نت
كتاب : ان كردينطور بي توان ايان انسان و خدا را مين تشابه ميبطور خالصه، ا. تشابه وجود دارد

  . خلق شدي سه بعدي مشابه خدايدهد كه انسان سه بعديان ممقدس نش
  .ح شده استي انسان تشرشتر خلقتيات بي جزئشيدايدر سفر پ

د، و آدم يات دمي روح حي وينين بسرشت و در بيخداوند خدا پس آدم را از خاك زم
   )7 : 2 پيدايش ( .نًفس زنده شد

 يز نشأت ميت انسان از دو منبع كامال مجزا و متمايت شخصيم كه تمامي فهميه مين آيااز 
ز دم ي انسان نير ماديمنشأ بخش غ. ن ساخته شدي از خاك زم–  بدن– انسان يبخش ماد. رديگ

 با .ده شده استيا جان نامينجا نفس و ي انسان در اير مادين بخش غيا.  قادر متعال استيخدا
 ير مادين بخش غيگر كتاب مقدس، اي ديم، در جاهايز گفتين نيش از اين حال، همچنانكه پيا

  . ف شده استي از روح و جان تعريبيانسان بصورت ترك
ز هستند كه با يستند، بلكه دو عنصر متماي نيكيدهد كه روح وجان يم ميكتاب مقدس تعل

ان روح و جان انسان، يز ميين مرز تمييالبته تع.  دهنديل مي انسان را تشكير ماديهم بخش غ
  .  باشدين كتاب مي اي مطالعاتلهخارج از حوص

ت يم، تماميي است كه بگوينقدر كافيكند هميب مين كتاب تعقي كه ايبا توجه به اهداف
شأت  ن-ن ي زم-نياز پائ) بدن (يبخش ماد) 1: رديگيت انسان از دو منبع متفاوت نشأت ميشخص

  .رديگي نشأت م– خدا –از باال ) روح و جان (ير ماديبخش غ) 2. ردي گيم
.  شودي اش آزاد مينياز ظرف زم) روح وجان( انسان ير مادي، عنصر غبه هنگام مرگ

 يبه خاك كه از آن گرفته شده است، بر م) بدن( انسان ين، بخش ماديند تدفي فراين، طيبنابرا
ن ي اگر عمال بدن تدفيحت.  شوديل مي خود تبدهه شدن در آن به عناصر سازنديگردد و با تجز

ل ي آن به عناصر تشكه گردد، كه بواسطيه ميند تجزين حال، پس از مرگ متحمل فرآينشود، با ا
گر از عناصر يز بار دي انسان است كه در روز رستاخين بدن ماديهم.  شوديل ميدهنده اش تبد

سازنده اش برخواهد خاستيماد  . 
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   انسانروح جدا شده از بدن
  

 – انسان ير مادي، بخش غان نشده است كه پس از مرگي كتاب مقدس بيچ كجايدر ه
 مختلف كتاب يبلكه برعكس، در جاها. شوديه مين و تجزي او تدفز مانند بدني ن-روح و جان
 كامال ي انسان، پس از مرگ سرنوشتيقت اشاره شده است كه بخش روحانين حقيمقدس به ا

  . متفاوت از سرنوشت بدن خواهد داشت
 ين كتاب، الزم است شرطيم اي تعاليضمن بررس. ميابي ي من مورد را در كتاب جامعهياول
 كند، در نظر داشته ي م خود مطرحيهايريجه گيمان، در تمام نتين كتاب، سلي اهسنديرا كه نو

ان يك عبارت خاص كه مرتب در تمام كتاب تكرار شده است، بين شرط بطور واضح در يا. ميباش
   شود يم

  :كنديمان سؤال مي ، سل3 : 1 به عنوان مثال، در جامعه
   ) 3 : 1 جامعه  ( "كشد چه منفعت است؟ير آسمان مي مشقتش كه زي انسان را از تمام"
ن بار ي چند كلمات، در سرتاسر كتاب جامعهي اداه اندك در نحويريين سؤال، با تغيا

  .  شوديست و نه بار تكرار مي ب"ر آفتابي ز"در تمام كتاب، عبارت . تكرار شده است
 يهايريجه گي تمام نتيمان براي كند كه سلي مي  داللت بر شرط"ر آفتابي ز"ن عبارت يا

 يعني –ر آفتاب وحود دارند ي است كه در زيزهائي چه دربارتمام كتاب جامعه. كنديخود مطرح م
  .  كه به زمان و جهان حاضر تعلّق دارنديزهائي  چ- ي و فاني ماديزهايچ

  . مين شرط را درك كني ايم معنايد با مراجعه به كالم پولس رسول بهتر بتوانيشا
را كه آنچه ي، زيدني ناديزهاي، بلكه به چيدني ديزهايم به چيكنيه نظر نم كي در حال"

   )18 : 4دوم قرن  ( ".ي جاودانيدني است و نادي است، زمانيدنيد
 يزهايچ:  كندين ميياء عالم تعيان دو گروه از اشي را مينجا پولس رسول مرز مشخصيدر ا

  .ه هستند كه جاودانيدني ناديزهاي هستند، و چي كه فانيدنيد
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م كه تمام ي شويم، متوجه ميري بكار بگ را در مورد كتاب جامعهيم بندين تقسيحال اگر ا
 ي مي و فانيدني ديزهاي چيعني اول يم بندي مذكور در كتاب جامعه مشمول تقسي ماديزهايچ

  . شوند
 به ي فانياي خود را از حد دن كند تا مطالعاتي نميمان هرگز سعي، سلدر كتاب جامعه

 ه شود و به جنبي رسد، متوقف ميز مين حد و مرز نيو هرگاه كه به ا.  گسترش دهدي ابديايدن
توان ي م"ر آفتابي ز"قت را با تكرار عبارت ين حقيا.  گرددي بر مي فانياي از دنيگريد ديجد
 ي و ابديدني ناديزهاي چ–رد ي نگر آفتاب قراري تأثه كه در حوزيزيدر كتاب جامعه به چ. افتيدر
ركتب يسندگان ساين نويگرش و همچني دين حال، خود او در نوشته هايبا ا.  شودي اشاره نم–

  .  كنندي اشاره مي و ابديدني ناديايموجود در كتاب مقدس به انحاء مختلف به دن
ن يم ايرك بهتر تعال كند تا ضمن دي به ما كمك من شرط دركتاب جامعهيت هميواقع

م كتب موجود در كتاب مقدس دارند، درك ير تعاليم با ساي را كه آن تعاليكتاب، تفاوت آشكار
  . ميكن

م كه ي مراجعه كنم به آن بخش از كتاب جامعهي توانيبا در نظر گرفتن مطالب گفته شده، م
  . كنديشاره م انسان اان سرنوشت روح و بدنيبه تفاوت م

د و تا يازمايشان را بيشود تا خدا اين واقع ميا: آدم در دل خود گفتمي و درباره امور بن"
شان ي ايم است برايع بهايآدم مثل وقايع بنيرا كه وقايز. باشديم ميشان بفهمند كه مثل بهايخود ا

ك نًفًس است و ي همه يرد و برايميز ميرد به همانطور آن نيمين ميك واقعه است؛ چنانكه اي
روند و همه از خاك يكجا ميهمه به .  ندارد چونكه همه باطل هستنديم برتريانسان بر بها

ا روح يكند ي مست روح انسان را بداند كه به باال صعوديك. ندينمايهستندو همه به خاك روع م
   )21-18 : 3 جامعه ( "د؟ ينماين نزول مي زمين بسوييم را كه پايبها

د يشتر تأكي ب–  بدن– انسان يمان به بخش مادي، سل كتاب جامعهيبا توجه به موضوع كل
به .  شودي قائل نميوانات پست تفاوتير حي انسان و مرگ ساان مرگيل مين دليبه هم.  كنديم

 ي كه از آن گرفته شده است، بر ميوانات، به خاكير حي ساهنگام مرگ، بدن انسان، درست مثل
  .  شوديه ميل دهنده اش تجزيگردد و به اجزاء و عناصر تشك
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ان ين تشابه مي كند كه ايز اشاره مين نكته ني سخنان خود به اهمان در ادامين حال، سليبا ا
 روح هد درباري شود و نبايشان مي ا-  بدن– يوانات صرفا مربوط به بخش مادي انسان و حمرگ

ر ي كامال متفاوت از روح ساي سرنوشت– او ير مادي بخش غ–روح انسان . آنان بكار گرفته شود
  . وانات پست دارديح

 ين بسوييم را كه پايا روح بهايكند ي مست روح انسان را بداند كه به باال صعودي ك"
   )21 : 3 جامعه ( "د؟ ينماين نزول ميزم

خواست ي  انگار او م"... داند ي مي چه كس": كنديك سؤال آغاز ميه را با ين آيمان ايسل
. ن نوشته استيوان است كه خارج از  حوصله ايان انسان و حي ميم كه تفاوتي داني م": ديبگو
ب ين موضوع را تعقين، ايشتر از ايم بي توانيما نم: مييم بگوي توانين، بطور خالصه فقط ميبنابرا
   ".ميكن

ز را درك يرد، چه چي گي بكار م روح انسان به هنگام مرگهمان در باري كه سلياز آن عبارت
  : دي گويم؟ او مي كنيم

  انسان مطابقت دارد كه در آن گفته شده است، بدنن حرف با شرح خلقتياول از همه ا
د يمراجعه كن.( كن روح او از باال، از خدا آمده استين،  از خاك گرفته شده است وليانسان از پائ

گر رو يكبار دير روح يشود، مسي روح انسان از بدن آزاد مچون به هنگام مرگ ) 7 : 2 شيدايبه پ
  .  است– خدا ي بسو–به باال 

ده بود رجوع يو روح نزد خدا كه آن را بخش.  كه بوديدد به طورن برگري و خاك به زم"
   )7 : 12 جامعه ( ".دينما

،  در خصوص سرنوشت روح انسان پس از مرگمان در كتاب جامعهيم سليجه تعاليدر نت
گر كتاب ي دي بخشهار اشارات مذكور دريكن واضح است و با سايبا وجود مختصر بودن، ول
 سرنوشت روح او يگردد، ولي انسان به خاك بر مبه هنگام مرگ، بدن. مقدس كامال مطابقت دارد

  .  خدا استيرو به باال، بسو
د، چه ي آي خالق خود ميعني خدا، ي شود و به سوي آزاد م كه روح انسان از بدنيوقت

  دهد؟ي رخ مياتّفاق
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ن حال، يبا ا. نباره در كتاب مقدس وجود نداردي در اي اچ مكاشفهي رسد هيبه نظر م
نكه رفتن ينخست ا.  مي ببرينباره به دو اصل مشخص پي كند تا در ايكتاب مقدس به ما كمك م
هد  خوايز روي كه پس از رستاخي ابدي به داوريچ ربطي خدا هي بسوروح انسان پس از مرگ

  . ماننديشه در حضور خدا نمي همير و خدانشناس براينكه ارواح شريدوم ا. داد، ندارد
، تنها  خدا بالفاصله پس از مرگيجه گرفت كه آمدن روح انسان بسوي توان نتين ميبنابرا

 مخصوص به خودش را بشنود كه از زمان مرگ تا يام الهيتا آن پ: ك منظور خاص استي يبرا
از آن پس، هر روح در همان . د اشغال كندي را بايگاهي چه جاي ابديز و داورين رستاخزما
گر فراخوانده يز بار ديرد تا آنكه در روز رستاخي گي شود قرار مين مي او معي كه برايگاهيجا

  . شود
  

  ريعادل جدا شده از شر
  

 ي قرار ميطيز، در چه شراي تا رستاخان مرگي مي زمانه در فاصلارواح جدا شده از بدن
  رند؟يگ

ده است تا آنها را در كتاب ي وجود دارد كه خدا صالح نديادي زيزهايد چيبدون ترد
  : ان شده انديقت به وضوح بين حال دو حقيبا ا. مقدس آشكار كند

 جدا خواهند گريكديشه از ي همي بطور كامل و برار پس از مرگيارواح عادل و شر) 1
  . بود

ط يح كامال متفاوت از شرايز مسي و رستاخط ارواح عادل در زمان قبل از مرگيشرا) 2
  . استيكنون

ن جهان و جهان بعد را يان اي مه پرديقت، كتاب مقدس هر از گاهين دو حقيعالوه بر ا
ده  قرار گرفته است داشته  به آنچه كه در پس پري دهد تا نگاه كوتاهي برد و اجازه ميباال م
  . ميباش
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 پادشاه ظالم بابل به عمل خواهد ه است كه خدا درباريك نمونه مربوط به شرح داوري
  . آورد

 يعنيد، و مردگان ي تو را استقبال نمايياي تو متحرك است تا چون بير  برايه از زي هاو"
شان ي ايهايها را از كرس امتع پادشاهانيو جم. سازديدار مي تو بين را برايع بزرگان زميجم
 و مانند ياف شدهيز مثل ما ضعيا تو ني آ": نديگوينها تو را خطاب كرده، ميع اي جم10. دارديبرم

   )10-9 : 14 اياشع ( ".يادهيما گرد
 خواهند  كه ارواح جدا شده از بدنيطي شراه را درباريق مسلّمي حقاين داوريشرح ا
ن ي زمين نكته كه ارواح جدا شده از بدن از آنچه كه بر رويدر آن به ا.  كنديداشت آشكار م

 از ين حال، در آن به مجموعه ايبا ا.  نشده استيچ اشاره اي دهد آگاه هستند، هي ميرو
  .  آن ارواح رخ داده انديني زميدادها اشاره شد است كه در زمان زندگيرو

هر .  ماندي مير باقييت بدون تغي شخصد كه پس از مرگ شوينكه، معلوم ميمضافا ا
هر شخص نسبت . ان اشخاص گفتگو و ارتباط وجود دارديم.  شناسديگر را ميشخص، شخص د

ن جهان و يك شخص در ايت يان وضعي ميبعالوه، تا حدود. ت خود در آنجا آگاه استيبه وضع
گر ين جهان پادشاه هستند، در جهان دي كه در ايانآن.ت او در جهان بعد تشابه وجود دارديوضع

  . شوندي ميز بصورت پادشاه شناسائين
د يمراجعه كن.(  به دست داده شده استير مشابهيز تصويه نياز هبوط پادشاه مصر به هاو

   ) 32-17 : 32 اليبه حزق
م را ي عظيهاتران امتت مصر ولوله نما و هم او را و هم دخي جمعي پسر انسان براي ا"

   )19-18 : 32 اليحزق ( ".ن فرود آوري زميروند، به اسفلهايه فرود مي كه به هاويبا آنان
 يشواز او ميه رفته بودند، به پيش از پادشاه مصر به هاوي كه پيگريارواح مردان بزرگ د

  .روند
شان يا. او را خطاب خواهند كردان عالم اموات او را و انصار ي جباران از مياي اقو"

   )21 : 32 اليحزق ( ".دير كشته شده، فرود آمده، خواهند خوابينامختون به شمش
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نجا ي در اايق مذكور در كتاب اشعي شود كه همان حقايات، معلوم مين آيق اي دقيبا بررس
 شناسند و با يگر را ميكدياشخاص . د داردت وجويز ثبات شخصينجا نيدر ا. ان شده انديز بين
  . نجا مذكور شده استيز در ايت موجود ني از وضعيآگاه. گر ارتباط دارنديكدي

ن بخش از كتاب مقدس چه يم كه اينيم و ببيد مراجعه كنيد به عهد جدياكنون اجازه ده
  .زد ساي معلوم م سرنوشت روح انسان پس از مرگه را درباريزهائيچ

م كرد، داستان مشهور ي خواهين خصوص بررسيد را كه در اين بخش از عهد جدياول
 وجود يليچ دليه. شدي گذاشته مي فرد ثروتمندهر است كه هر روز در مقابل در خانيالزاروس فق
 بوده كه يداد واقعيك روين داستان ي رسد ايبه نظر م. ك مثل باشدين داستان، صرفا يندارد كه ا

 و  مشخص قبل از مرگي زمانهك برهين مشغول خدمت بود، در ي زميح بر روي كه مسيدر زمان
  . ز او رخ نموده استيرستاخ

ح نقل ي، از زبان مسال شرح كامل سرنوشت الزاروس و مرد ثروتمند پس از مرگيذ
  .شوديم

ز مرد و او ي بردند و آن دولتمند نمير بمرد و فرشتگان، او را به آغوش ابراهي آن فقي بار"
م را يو ابراه. افتيپس چشمان خود را در عالم اموات گشوده، خود را در عذاب . را دفن كردند

م، بر من ترحم ي پدر من ابراهيآنگاه به آواز بلند گفت، ا. ديلعازر را در آغوشش دياز دور و ا
ن يرا در ايد را به آب تر ساخته زبان مرا خنك سازد، زلعازر را بفرست تا سر انگشت خويفرما و ا

 خود را يكوي نيزهاي چيام زندگاني فرزند به خاطر آور كه تو در ايم گفت ايابراه. نار معذبم
و عالوه بر .  است و تو در عذابيكن او الحال در تسلي بد را، ليزهايلعازر چين اي و همچنيافتي
نجا به نزد شما عبور يخواهند از اي كه مي است، چنانچه آنانيميان ما و شما ورطة عظين در ميا

   )26-22 : 16 لوقا ( ".نندگان آنجا نزد ما توانند گذشتيتوانند و نه نشيكنند، نم
 ي زندگهن درباريش از اي را كه پيجي نتاه وجود دارد كه هميات نكات فراوانين آيدرا

ن به ي پس از تدفهنگام مرگ، بدن.  كننديد ميم، تأئيق حاصل كرده بوديت از عهد عپس از مرگ
د از وجود ي جدهن نشئيدر ا.  شوديد از وجود مي جدهك نشئي روح وارد ي گردد، وليخاك بر م

ز يت موجود ني از وضعي اشخاص امكان دارد و آگاهيت بقا دارد، شناسائيپس از مرگ، شخص
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 يقت را مين حقيا. ز وجود داردي نيني زمي زندگيدادهاي از روي، مجموعه ادر آن. وجود دارد
  "... اد آر ي فرزند، به ": افت يد، دري گوي به آن مرد ثروتمند ممي كه ابراهيتوان از حرفهائ

  . م، مطابقت دارندينباره حاصل كرده بوديق در اينها با آنچه كه از عهد عتي امهه
  
پس از .  كنديان ميز بيگر را نيقت ديك حقي ل لوقاين واقعه در انجيحال، شرح ان يبا ا

  . ر استي، سرنوشت ارواح عادل كامال متفاوت از سرنوشت ارواح شرمرگ
 خودشان را در جهان ارواح جدا شده از هم الزاروس و هم آن مرد ثروتمند، پس از مرگ

كن ي شود، ولي  خوانده مHades يوناني و در زبان sheol يافتند كه در زبان عبري بدن
روح مرد ثروتمند در مكان عذاب قرار گرفته بود، و روح . سرنوشت آنها كامال با هم متفاوت بود

 گرفته بود كه  قرارير قابل عبوري غهاچيز درين دو مكان نيان ايم. الزاروس در مكان آرامش
  .چ طرف قادر به عبور از آن نبوديچكس از هيه

 "ميآغوش ابراه"نجا ي ارواح عادل در نظر گرفته شده است، در ايمكان آرامش كه برا
 در نظر ي ارواح آنانيقت اشاره دارد كه آن مكان تنها براين حقين عنوان به ايا. ده شده استينام

 يم براي متابعت كرده اند كه ابراهيي خود از الگوهاينيات زمير طول حگرفته شده است كه د
  . لقب گرفت"مانداراني اه پدر هم"ز يل نين دلي به جا گذاشت، وبه هممان و اطاعتيا
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  چهل و دومفصل 
  ليح، الگو و دليمس

  
م، ي كردي بررسبدن ارواح جدا شده از ه كه از كتاب مقدس درباريقي حقاهمهتاكنون، 

م ينيد ببياكنون با.  دهنديح رخ ميز مسي و رستاخ شدند كه قبل از مرگي ميدادهائيمربوط به رو
 را يزهائيز او رخ دادند، چه چيح و قبل از رستاخي آنچه كه پس از مرگ مسهكتاب مقدس دربار

  . كنديآشكار م
  

  حيز مسي و رستاخان مرگيم
  
ن و ي، تدف مرگيشگوئيم داد، پي قرار خواهي كه از كتاب مقدس مورد بررسين بخشياول

  .ح استيز مسيرستاخ
  
چونكه به دست راست من است، جنبش . دارمي خود ميش رويشه پيخداوند را هم"

نان ساكن ي در اطمزيد؛ جسدم نيآيكند و جاللم به وجد مي مين رو دلم شادياز ا. نخواهم خورد
 گذاشت كه ي كرد، و قدوس خود را نخواهيرا جانم را در عالم اموات ترك نخواهيز. خواهد شد
 است و به دست يبه حضور تو كمال خوش.  آموختيات را به من خواهيق حيطر. نديفساد را ب

   )11-8 : 16 مزمور ( "!      ها تا ابداآلبادراست تو لذت
در .  كنديات را بطور كامل نقل و قول مين آي، پطرس ا28-25 : 2ال رسوالن در اعم

ن ير ايپطرس و پولس در تفس.  كنديات را نقل مي از آيكي، پولس تنها 35 : 13اعمال رسوالن 
 سازد، كه يپطرس خاطر نشان م.  داننديح ميز مسين و رستاخي تدفي هايشگوئيات، آنها را پيآ
او، كه ) روح( جانه او و نه دربارهرا نه درباري كنند، زيود صحبت نم داوهات دربارين آيا

ن، يبنابرا. كننديب شده است، صدق نميز بطور كامل تخريه رفته است و بدنش نيقرنهاست به هاو
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ح گفته شده است، كه ي مسهق توسط داوود درباري است كه در عهد عتين نبوتي از چنديكين يا
  .حي مسيسيحا، عي مسيعني موعود او، هي شوند، بلكه به ذرياصال مربوط به خود او نم

 يح آشكار مي مس مرگهز را درباري، دو چ16  داوود در مزمورين حرفهايب، اين ترتيبه ا
او نكه، جان يدوم ا.  نشديكن دچار فساد و خرابي او در قبر گذاشته شد، ولنكه، بدنياول ا. كنند

 تر از ي طوالني مدت زماني برايفرود آمد، ول) گاه ارواح جدا شده از بدن يجا( ه يز به هاوين
  .ح، در آنجا نمانديز مسي مرگ و رستاخي زمانلهفاص

 به يسيع. د شده استيد تأئي در عهد جدياديار زيق با مكاشفات بسي عهد عتهن مكاشفيا
  :وب شده بود، گفت  كه در كنار او مصليآن دزد

        ".  بوديم امروز با من در فردوس خواهيگوينه به تو مي هر ا": گفتي به ويسي ع"
   )43 : 23 لوقا( 

 كه يگاهي است كه به جاي از اساميكي باغ است، و ي به معني از نظر لغو"فردوس" هواژ
  . كنديرند، اشاره مي گيم در آنجا قرار ارواح عادالن پس از مرگ

 ". سپارمي تو روح خود را مي پدر به دستهاي ا":  به آواز بلند صدا زده گفتيسي و ع"
   )46 : 23 لوقا ( ".م نمودين را بگفت و جان را تسليا

 به يسيم، كه عي فهمي م". سپارميش را به دستان تو مي پدر، روح خويا"ن حرفها، يبا ا
دانست كه ياو م.  سپاردي خود ميش را به دستان پدر آسماني سرنوشت روح خوهنگام مرگ

ن ييست توسط خدا، پدرش، تعي بايكن، سرنوشت روحش ميول. بدنش به قبر سپرده خواهد شد
  . شود

 خود، به يعت الهي بر طبيعت انساني با برگرفتن طبيسيم كه عيابي ينها در مياز تمام ا
.  به هنگام مرگ متحمل خواهد شدي را از سر گذراند كه روح هر انساني همان تجاربهنگام مرگ

كن روح او به خدا سپرده شد، تا يل. ن، به دست انسانها به قبر سپرده شدي او در هنگام تدفبدن
  . ن كندييسرنوشتش را با كالمش تع

 رخ داد؟ پولس رسول،  به هنگام مرگبدنح پس از جدا شدن از ي روح مسي برايچه اتفاق
  :دي گوينطور ميح اي مسهدربار
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آنكه نزول . نينكه اول نزول هم كرد به اسفل زميست؟ جز اي نمود چن صعودي اما ا"
                     ".زها را پر كنديع افالك تا همة چيز كرد باالتر از جمينمود، همان است كه صعود ن

   )10-9 : 4 انيافسس( 
  :م ي خوانيز مي ن20-18 : 3 اول پطرس هلو در رسا

 ظالمان، تا ما را ي براي عادليعنيد، يك بار زحمت كشي گناهان يز برايح نيرا كه مسي ز"
ز ي روح نكه بحسب جسم مرد، لكن بحسب روح زنده گست، و به آنياورد؛ در حالينزد خدا ب

 كه حلم ي كه در زندان بودند، كه سابقا نافرمانبردار بودند هنگاميرفت و موعظه نمود به ارواح
 هشت يعنيل ي قليشد، كه در آن جماعتي بنا مي كه كشتيد، وقتيكشيام نوح انتظار ميخدا در ا

   )20-18 : 3اول پطرس  ( ".      افتندينفر  به آب نجات 
 توان ينه در كتاب مقدس وجود دارند، مين زمي كه در اي مكاشفاتهبا در نظر گرفتن هم

  .ان نموديل بي تجربه كرد بصورت ذح به هنگام مرگي را كه روح مسيتجارب
 ي خود بر رودر روز مرگ. ، نزول كرد ارواح جدا شده از بدنيه، مأوايروح او به هاو

كه ياز آنجائ.  رفت"ميآغوش ابراه"ا ي "فردوس" يعني ارواح عادالن، ي مأواب، او ابتدا بهيصل
 يگر واقع شد، لذا، منطقيب قبل از مرگ دو دزد دي صليح بر رويل، مرگ مسيطبق مثبوتات اناج

ب داد در فردوس در انتظار ي صلي كه به آن دزد بر رويح بر حسب قولي رسد كه مسيبه نظر م
 . دا شده از بدن او بماندروح ج

ح به ينزول مس. ر است، رفتيگاه ارواح شريه كه جايح از فردوس به هاويسپس مس
را مقرر ير گناه بشر را به كمال برساند، زيه و تطهي بود تا عمل فدي او ضروريگاه عذاب برايجا

  . تحمل شودز عواقب گناه را مي ني، بلكه از لحاظ روحانيكيزيبود تا او نه تنها از نظر ف
 كه در يري شريه بود، به ارواح انسانهايح هنوز در هاويك برهه از آن زمان كه مسيدر 
ه يك مكان مشخص در هاويجه در ي كردند، و در نتي مي  زندگ-ام طوفان ي ايعني  -زمان نوح 

، در  ترجمه شده است"موعظه"نجا به ي كه در ايوناني هواژ. ( شده بودند، موعظه كرديز زندانين
ست كه ين معنا نين موضوع به اين، لزوما ايبنابرا.  اد زدن و اعالم كردن استي فرياصل به معنا

  .)شان اعالم نموده استيل را به آنها موعظه كرده باشد، بلكه صرفا آن را به ايام انجيح پيمس



 مسيح الگو و دليل
 

 

٤٢٤ 

ه كردن گناهان به اتمام ي به جهت فديكه تمام اهداف الهي مقرر، وقتيسپس، در زمان
 جان در ي او كه بدر همان زمان، بدن.  كرد صعودين جهان فانيه به ايح از هاويد، روح مسيرس

گر با هم متحد شدند و يك بار ديان مردگان برخاست، و روح و بدن او يده بود، از ميقبر دراز كش
  . ل دادنديت كامل را تشكيك شخصي

را چنانكه به يز. دگان شده استين برخاسته و نوبر خوابح از مردگايكن بالفعل مسي ل"
ز يح نيرند در مسيميو چنانكه در  ادم همه م.امت مردگان شديز قيانسان موت آمده، به انسان ن

   )22 و 20 : 15اول قرن  (".همه زنده خواهند گشت
ازآن د ي انسانها باهك الگو كه هميح به عنوان يز مسينجا به رستاخيپولس رسول در ا

 ير ماديجزء غ) 1: ز داده شودييد از هم تمين الگو دو موضوع بايدر ا.  كنديمتابعت كنند، اشاره م
جزء ) 2. دياي باال ب ارواح جدا شده از بدنيگر از مأوايك بار دي مقرر است كه – روح –انسان 

زديان مردگان برخي كه مقرر است از م– بدن – يماد .  
ت يك شخصيجه ي شوند، و در نتيگر با هم متحد ميكبار دي ب روح و بدنين ترتيبه ا

ي و غيكامل با تمام اجزاء ماددهنديل مي  را تشك- روح، نفس و بدن –ش ير ماد.  
  

  ان پس از مرگيحيسرنوشت مس
 

 و مان مرگ خود را از زهم، الزم است تا مطالعين باره گفتيل آنچه كه در ايدر تكم
د در خصوص سرنوشت يم كه عهد جدي بپردازي مكاشفاتيح فراتر برده و به بررسيز مسيرستاخ

ك يد به يم كه عهد جديد توجه داشته باشيبا.  سازدي به هنگام مرگ آشكار ميقيان حقيحيمس
  .  كند يح اشاره ميز مسيان زمان قبل و بعد از رستاخيتفاوت مهم م

ه به ين در هاويك مكان معيح ارواح عادالن در يز مسيم، قبل از رستاخيديه دهمانطور ك
ن كه كار يح، هميز مسي و رستاخبا مرگ. شوندي مي  نگهدار"ميآغوش ابراه"ا ي و "فردوس"نام  

ه به يما از هاوي شود تا فورا و مستقي  ارواح عادالن باز ميد، راه برايبخشش گناه به كمال رس
  .  كنندشان صعودي خدايسو
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فان، يان سنگسار شدن استيد، از جمله در جري متعدد از عهد جديقت در بخشهاين حقيا
  .)ديبه اعمال رسوالن مراجعه كن.  (ان شده استيت، بيحيخ مسيد تارين شهياول

 را يسيد و عي خدا را دست و جاللي آسمان نگريالقدس پر بوده، به سو_ اما او از روح"
نك آسمان را گشاده، و پسر انسان را به دست راست ي ا": ستادهع و گفتيبدست راست خدا ا

  )56-55 : 7اعمال رسوالن  (".نميبيستاده ميخدا ا
  . رسديان ميل به پايان به صورت ذين جريسپس ا

 خداوند، روح مرا يسي عي ا": كردند، او دعا نموده، گفتيفان را سنگسار مي و چون است"
   )60-59 : 7اعمال رسوالن   ( ".ريبپذ

ح را در جالل و ي داده شد كه در آن مسييايفان رؤي، به است قبل از مرگيدرست در لحظات
انگر ي ، ب"، روح مرا قبول كنيسي خداوند عي ا" او كه ين دعايا. دي ديدر دست راست خدا م

 خواهد اصله پس از مرگ، روحش به آسمان و به حضور خدا صعودنكه بالفينان او بود به اياطم
  .نمود

  .  شوديد ميز تأئي كند ني صحبت م مرگهقت آنجا كه پولس رسول دربارين حقيا
م، از خداوند ي متوطن كه در بدنيم كه مادامي دانيم و مي پس دائما خاطر جمع هست"

م و به يم كه از بدن غربت كنيپسنديشتر مين را بيتسم و ايپس خاطر جمع ه. مي باشيب ميغر
   )8 و6 : 5دوم قرن   ( "مينزد خداوند متوطن شو

 اوست، ماندار در بدنيكه روح ايمادام) 1:  پولس رسول متضمن دو نكته هستند يحرفها
ماندار از ي بالفاصله پس از آزاد شدن روح ابا مرگ) 2. ك خدا باشدي تواند در حضور نزدينم

  . ابدي يم مي مستقيبدن، به حضور خدا، دسترس
 ابراز كرده انيپيليگردد كه در رساله به في بر ميده ايگر به همان عقينجا بار ديپولس در ا

 يل خدمت بشارتي بجهت تكم بدن ماندن دري و باق پس از مرگي رهائيابيآنجا كه به ارز. بود
  .  پردازديخود، م

ستن در جسم، همان ثمر كار يكن اگر زيول. ح است و مردن نفعيستن مسيرا كه مرا زي ز"
ن دو سخت گرفتار هستم، چونكه يان ايرا در ميز. ار كنميدانم كدام را اختيمن است، پس نم
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كن در جسم ماندن يل. ار بهتر استين بسيرا اي زح باشم،يخواهش دارم كه رحلت كنم و با مس
   )24-21 : 1 انيپيليف ( "تر است  شما الزميبرا

ماندن ) 1:  پردازد ي خود دارد  ميش روي كه در پينه اي دو گزينجا پولس به بررسيدر ا
جدا شدن ) 2. ني زميبر رو خود ي ماد حاضر در بدني، ادامه دادن زندگي به معن–در جسم 

م آن به حضور ي، آزاد شدن روح از بدن و وارد شدن مستقي به معن-ح يروح از بدن و بودن با مس
  .ح در آسمانيمس

،  پس از مرگيقي حقيحيك مسي شود، كه يفان و پولس معلوم ميبا ذكر  دو مثال است
ز يتنها مرگ و رستاخ.  روديح در آسمان مي حضور مس جدا شده و بالفاصله بهروحش از بدن

 يحيماندار مسي هر اين امكان را برايه شده است، اي آن گناه بطور كامل فدهح كه بواسطيمس
  .ابديم بي مستقيفراهم نموده تا پس از مرگ به حضور خدا دسترس

ه، به نام عالم ي مشخص در هاويه كند، ارواح عادالن در مكانيح گناه را فديقبل از آنكه مس
ن يبا ا. هي بود و نه عذاب و تنبيشان، مكان آرامش و تسلي ايآنجا برا.  شدندي مياموات نگهدار

  .  دور بودنديليم خدا خيحال، آنها از حضور مستق
 هز همي رستاخهنحو. ميريز بكار بگيز ني رستاخه آموزهجه را دربارين نتيم همي توانياكنون م

 توان گفت، ارواح جدا شده ين معنا ميبه ا. ن شده استييح تعي خود مسزيانسانها، توسط رستاخ
 چه در آسمان، و چه در –     شده اند ي كه به حكم خدا در آنجا نگهداريي، از همان جااز بدن

ان مردگان برخواهد يز از مي روح، بدن نيهمزمان با فراخوان.  فراخوانده خواهند شد–عالم اموات 
 را يت كامل انسانيك شخصيگر با هم متحد شده و يك بار ديجه، روح و بدن ي در نت.خاست
  . دهنديل ميتشك

 هيه بدن اولي برخاسته شببدن
  

 انسان را دچار مشكل  برخاستن بدنه درباري است كه اغلب تفكّر مادين نكته معضليدر ا
  .  كنديم



427   چهل و دومفصل 
 

 

 او بطور كامل ن مرده است، و بدنيش از ايا سه هزار سال پيك نفر انسان دو يد يفرض كن
ك جنگ و يان يك نفر در جريد بدن يا فرض كنيو . ه شده باشدي سازنده اش تجزهيبه عناصر اول

كه به يا خمپاره،  كامال تكه تكه شده باشد،  بطوريك بمب و ي حاصل از انفجار يرويدر اثر ن
م به ي است توقع داشته باشيا منطقي، آيطين شرايتحت چن. دا كردي پ از آني بتوان اثريسخت

  زند؟ين بدنها بطور كامل جمع شده و بر پا خي ايز، تمام اجزاء ماديهنگام رستاخ
چ يكه به حكمت، دانش و قدرت خدا واقف هستند، هي آنانين باشد كه برايد ايجواب با

نكه، با در نظر گرفتن مكاشفات كتاب يمضافا ا. دي به نظر آير ممكن و باور نكردنيد غيز نبايچ
 يز به نظر هم منطقي رستاخه انسان، آموز بدنمقدس در خصوص دانش و حكمت خدا در خلقت

  . يعيد و هم طبي آيم
 انسان ي ماد آن بدنه كند كه خدا بواسطي صحبت ميندي فرآه داوود دربار139 در مزمور

ص يان خدا تخصي پايل از حكمت، دانش و قدرت بين مزمور به تجليبا تمام ايتقر. را شكل داد
 خاص خدا كه در شكل يژگين سه وين مزمور، داوود به ايات متعدد از ايدر آ. داده شده است
پردازدي انسان آشكار شده اند، ميدادن بدن ماد .  

تو را حمد خواهم . ي؛ مرا در رحم مادرم نقش بستيهسترا كه تو بر دل من مالك ي ز"
ن را يب است و جان من اي تو عجيكارها. امب ساخته شدهيب و عجيرا كه به طور مهيگفت ز

ن يشدم و در اسفل زمي كه در نهان ساخته ميم از تو پنهان نبود وقتياستخوانها.  دانديكو مين
 من نوشته شده، در ي است و در دفتر تو همه اعضادهين مرا ديچشمان تو جن. گشتمي ميبندنقش
   )16-13 : 139 مزمور  ( ". از آنها وجود نداشتيكي كه يشد وقتي كه ساخته مييروزها

 كند، بلكه ي  صحبت نم– روح و جان – خود ير مادي بخش غهات داوود دربارين آيدر ا
 –  بدن- خود ي  به بخش مادMy Frame " " و " My Substance" عباراتيريبا بكارگ
 .  كنديتوجه م

 ه را بوجود آورده است، داوود به دو نكتي ماد كه با آن خدا بدنينديدر خصوص فرآ
 كه بدن داوود مقرر بود از آنها ساخته ي و خاكيعناصر ماد) 1:  كنديت اشاره ميمهم و حائز اهم

شتر توسط خدا آماده و در نظر ي پيلين، خين سطح در زمين تريگرفتن در پائشود، با وجود قرار 
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شتر از ي پيلي تمام اعضاء بدن داوود را خهق مواد سازنديخدا تعداد و ابعاد دق) 2. گرفته شده بود
  .ن كرده بودييد، تعيآنكه بدن او بوجود آ

 را يادي زي سالها معاصر كهيداروشناس ژاپن ( Dr. Fujitaقات يج حاصل از تحقينتا
، نظر يبطور قابل توجه ا)  نموده است"ست؟ي چيزندگ"ن سؤال كه يدا كردن جواب ايصرف پ

 هقات او محدود به حوزيتحق. كنديد ميي را تأ بدنيند مولّد مواد الزم برايداوود در خصوص فرآ
ه و ي را مورد تجزياهي و گيات جانوري از حي متنوعيقات او گونه هاين تحقيدر ا.  شدي ميماد
ن گونه ها، مواد ين است كه در تمام ايرد ايگي كه ميجه ايباالخره نت. ل قرار داده استيتحل
  .  آنها استه همي مشترك و اساسهل دهندي، جزء تشكيمعدن

.  روديش مي پيان علميق عرين حقاي فراتر از ايلي كتاب مقدس خهن حال، مكاشفيبا ا
. داردي بدنها را نگه مهق تمام عناصر سازندي كند كه خدا فهرست كامل و دقيتاب مقدس معلوم مك
ن باره ي در ايسيع. ردي نگيست كه در فهرست خدا جايت ني اهمي آنقدر كوچك و بيچ جزئيه

  :دي گويبه ما م
   )30 : 10 يمت  ( "است ز شمرده شدهي سر شما نيهايكن همه موي ل"

 را  ي ماد كه با آن خدا بدنيند اوليان فرآيم، ميابي ي است كه در من مكاشفهيبه مدد هم
زاند، تشابه ي خيان مردگان برميگر آن بدن را از ميك بار دي كه با آن يندي دهد و فرآيشكل م

  .  وجود دارديكينزد
 آن بدن را كه هنوز در ه سازندي عناصر مادهنسان، خدا هم اند اول شكل دادن بدنيدر فرآ

ن به منظور ين عناصر معي اه هميسپس با گردآور. ن نموديمع) نييمع(خاك بودند، آماده و 
  .  از هر جزء و هر عضو از بدن را نگه داشتيق و درستيل بدن، خدا فهرست دقيتشك

 خدا، يول.  شوديه ميگر به اجزاء و عناصر سازنده اش تجزيدك بار ي ، بدنبعد از مرگ
ن كرده بود، همچنان آن يي بدن هر انسان را از قبل تعه سازنديكه فهرست كامل تمام اجزاء ماد

گر تمام يكبار دي خود، ينندگيز، خدا با همان قدرت آفري رستاخهدر لحظ.  دارديفهرست را نگه م
  . هدي كند و سپس همان بدن را شكل مي ميانسان را جمع آور بدن هر  هي اولهعناصر سازند
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 ي بوده است، وليجي تدرل بدني تشكهيند اولين است كه فرآيان آنها ايتنها تفاوت مهم م
 خدا بر زمان هبا توجه به قدرت قاهران.  خواهد بوديز آنيل مجدد آن در روز رستاخيند تشكيفرآ

  .  نخواهد داشتيتيز بدنها هر چه كه باشد، چندان اهمي رستاخياز براينو فضا، مدت زمان مورد 
گر يم، ديد قبول نكني گوي انسان م سرنوشت بدنهاگر ما آنچه را كه كتاب مقدس دربار

اگر عناصر . م داشتي  را نخواه–، برخاستن دوباره ي به معن–ز ي رستاخهحق صحبت كردن دربار
 هچ رابطيگر هي بدن او نباشند، ده سازندهيز، همان عناصر اولي در روز رستاخ بدن انسانهسازند
ق يچ طرين دو بدن نه در زمان و نه در مكان، به هيا.  نخواهد بوديان بدن اول و بدن ثاني ميمنطق

در . زانديم كه خدا بدن انسان را برخيم بگوئي توانيگر نميدر آن صورت د. با هم ارتباط ندارند
ز ي روح انسان تجهي ك داشت براي بدن اولي را سوايديم كه خدا بدن جديد بگوئيعوض با

   .نمود
ن است كه  يم كتاب مقدس ايتعل. دهديم ميست كه كتاب مقدس تعلي نيزين آن چي ايول

 مي مستقيوستگيك رابطه و پي شود يز به او داده مي كه در روز رستاخي انسان و بدنهي اولان بدنيم
ه را شكل دادند، ي كه بدن اوليهمان عناصر ماد:  عبارت است از يوستگين رابطه و پيا. است

  .ز شكل دهنديند تا آن بدن را در روز رستاخي آيگر گرد ميكبار دي
 يسيكه عيوقت. ميابي يح ميز خود مسيز را اول در رستاخيقت شگفت انگين حقيد اييتأ

دند و گمان كردند يزش به شاگردانش ظاهر نمود، آنها ترسيخن بار خود را بعد از رستاي اوليبرا
 خود ت بدنيت و واقعيل موثق در اثبات هوي، با دادن داليسي عيول. نندي بيا روح ميكه شبه و 

  .دينان بخشيشان اطميبه ا
كه را يد، زينيد كه من خود هستم و دست بر من گذارده ببيم را مالحظه كنيهاي دستها و پا"

 خود يهاين را گفت و دستها و پايا. د در من استينگريروح گوشت و استخوان ندارد، چنانكه م
   )40-39 : 24 لوقا  ( "شان نشان داد يرا بد

ر ي سايز گفته هاي به نام توما در آن زمان حضور نداشت و بعدا ن از شاگردانيكي
ز در ين بار توما نيگر خود را به شاگردان كه ايكبار دي يسيك هفته بعد عي. شاگردان را قبول نكرد

  . ما  توما را مخاطب قرار داديانشان بود، ظاهر ساخت، و مستقيم
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ن و دست خود را ي مرا ببياور و دستهاينجا بيانگشت خود را به ا«: پس به توما گفت"
   )27 : 20 وحناي ( "» .ندارمايمان مباش بلكه اياي من بگذار و بياور و بر پهلويب

ل ي مراقب بود تا به شاگردانش با داليلي خيسيم كه عيابي يات در مين آي اهاز مجموع
 ي بود كه بر روي بود و هم همان بدني او هم واقعزش  بدنيموثق نشان دهد كه بعد از رستاخ

 ي او بودند كه هنوز آثار زخمهايپاها و پهلول در دستها و ين داليا.  ب مصلوب شده بوديصل
  . زه را در خود داشتنديخها و سرني از ميناش

ك بدن ي يتهايگر محدوديبدن او د. ز كرده بودي نيرات مهميي او تغگر بدني دياز جنبه ها
ذرد،  بسته بگيد شود، از درهايد و ناپدي توانست پدي ميسيع.   در جهان حاضر را نداشتيفان

ر جوانب هنوز همان يرات، بدن او از سايين تغيبا وجود تمام ا.  كندين تا آسمان را طي زمهفاصل
  . بود كه مصلوب شديبدن

 او شان درست مثل بدني اي خود وعده داد كه بدنها شاگردانه به هميسيبعالوه، ع
 كه در انتظار ي ها و شكنجه هائيشان از دشمني ابتدا به ايسي ع21 در لوقا. برخواهند خاست

ن همه، يبا ا. شان كشته خواهند شدي از ايشان هشدار داد كه برخي به ايو حت. شان بود، خبر داديا
  .شان را داديز بدنهاي رستاخهشان وعدياو به ا

 از شما را يعضم خواهند كرد و بيشان و دوستان تسلين و برادران و خوي و شما را والد"
 از ييكن مويع مردم به جهت نام من شما را نفرت خواهند كرد وليد و جميبه قتل خواهند رسان

   )18-16 : 21 لوقا  ( ". سر شما گم نخواهد شد
ت و آزار ي مورد نفرت، اذشاگردان. ديد، خوب دقّت كني گوينجا مي در ايسيبه آنچه كه ع

ك تار مو از ي ي حت"د، ي گوي خود ميان گفت هاين حال، در پايبا ا.  قرار خواهند گرفتو قتل
 يم.  كندي حاضر نميشان در زندگي اي مادن گفته اشاره به حفظ بدني ا".سرتان كم نخواهد شد

 شدند يه، و قرون بعد، متحمل قتل، قطع عضو و آتش سوزيان قرون اوليحي از مسيريم كه كثيدان
ك تار مو ي ين، وعده گم نشدن حتيبنابرا. ن رفتنديشان به كل از بي اي مادي آنها بدنهاهكه بواسط

ز ي كه بعد از رستاخيي كند، بلكه به بدنهايشان نمي اين جهاني اياز سرشان، اشاره به زندگ
  .افتيخواهند 
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ن و يين تعيش از ايه خدا پشان كي اي مادز، هر عضو و عنصر از بدنيدر روز رستاخ
 كامل، ي شوند تا بدني ميگر جمع آوريك بار ديان خدا ي پاي قدرت بهليحساب كرده بود، بوس

  .ل دهندي بود، تشك را كه قبل از مرگين حال همان بدنيپر جالل و در ع
 كه بر –دهد ي م انسان به دستز بدني كه كتاب مقدس از رستاخيرين است آن تصويا

ز كامال يز خدا است، و با منطق و اصول كتاب مقدس نيحسب حكمت،دانش و قدرت شگفت انگ
  .مطابقت دارد
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 چهل و سومفصل 
  قيز در عهد عتي رستاخيشگوئيپ

  
ز در سرتاسر كتاب مقدس از عهد ي رستاخي الههم داد كه وعدين فصل نشان خواهيدر ا

  .  وسته حضور داردي پيد همچون رشته ايدق تا عهد جيعت
ح يز مسين و رستاخي در خصوص تدف4 : 15ان ي اول خود به  قرننتهپولس رسول در رسال

  :دي گوينطور ميا
   )4 : 15اول قرن   ( ". نكه مدفون شد و در روز سوم برحسب كتب برخاست؛ي و ا"

ق تنها ي نوشت، كتب عهد عتين حرفها را مي كه پولس رسول ايد، زمانيبخاطر داشته باش
ح يد كه مسي گوي پولس ميجه، وقتيدر نت.  آن زمان بودنده مقدس كامل و شناخته شدينوشته ها

 يشگوئيح تحقق پيز مسين است كه رستاخي  برخاست، منظور او ا" بر حسب كتب"روز سوم 
  . ق استي موجود در عهد عتيها

 يز اشاره مي رستاخه آموزين سند معتبر برايق به عنوان اوليبعالوه، پولس به كتب عهد عت
 شاهدان ي كردند و همگي مي برد كه در آن زمان هنوز زندگيدر ادامه او چند نفر را نام م. كند
ن حال، پولس رسول در اظهارات خود، يبا ا. ان مردگان بودنديح پس از برخاستن از مي مسينيع

ن يق، به عنوان دومي كتب عهد عتي هايئشگوي هم عصر خود را، پس از پينيشهادت شاهدان ع
  . برديسند معتبر نام م
ز ي رستاخهم كه در آنها درباريق بپردازي از كتب عهد عتي بخشهائيد به بررسياجازه ده

  .   شده استيشگوئيپ
 ريزامم

  
ح به يز مسين و رستاخي تدفه واقع11-8 : 16 م كه در مزموريدر فصل قبل نشان داد

ات، داوود با ضمائر و ين آيم كه گر چه در ايضمنا خاطر نشان شد.  شده بوديشگوئي پوضوح
 موعود هيشوند، بلكه به ذريات به او مربوط نمين آي واقعا ايكند، وليافعال اول شخص صحبت م
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ات را خود ين آيد، پولس و پطرس هر دو مصداق ايدر عهد جد. حي مسيسي عيعنيحا، ياو، مس
  . ح دانستنديمس

ما ينجا داوود مستقيدر ا.  شده استيشگوئيح، پيز مسيز رستاخي ن21-20 : 71 در مزمور
  :دي گوي كند، و ميبا خدا صحبت م

 ي، رجوع كرده، باز ما را زنده خواهياار و سخت را به ما نشان دادهي بسيهاي كه تنگي ا"
 كرد و برگشته، يت خواهي مرا مزي بزرگ. آوردين برخواهي زميساخت؛ و برگشته ما را از عمقها

   )21-20 : 71 مزمور  ( ".دي بخشي خواهيمرا تسل
گرچه . ح استي مسه موجود درباريگر از نبوتهاي دهك نمونين بخش از كتاب مقدس يا
ن حرفها هرگز مربوط به خود ين حال ايكند، با اين حرفها را به صورت اول شخص ادا ميداوود ا

  .يسي عيعنيحا، ي او، مسهيستند بلكه به ذرياو ن
ه كردن گناه انسان را تمام يح كار فدي آنكه مسيم، برايابي ين نبوتها، در ميبا توجه به ا

ن پنج مرحله ي اهمشروح خالص.   را پشت سر بگذاردي در پي پهكند، الزم بود تا پنج مرحل
  :عبارت است از

  .دن، مصلوب شدنيدن، رنج كشرفته نشي  پذ-زحمات سخت و بزرگ 
 . ن رودي، پائ ارواح جدا شده از بدنيا همان مأوايه يح مقرر بود تا اعماق خاك، هاويمس

 .ح مقرر بود تا دوباره زنده شوديمس

 .حيز مسي، رستاخيعني –ه بلند كرده شود يح مقرر بود تا از هاويمس

گر يكبار دي، يعني  -الل بزرگ كرده شود  و جيز، مقرر بود كه در بزرگيبعد از رستاخ
 . ابديگاه اول قدرت را به دست راست خدا، پدرش، بيجا

ن يد تحقق اي را كه در عهد جدياتيم تمام آيست تا بتواني ني كافهزمان و مكان به انداز
  .  مي دهند، ذكر كنيح نشان مي مسيمراحل را در زندگ

حا اشاره يح به عنوان مسيز خود مسي مشخصا به رستاخ71 و 16 ن دو مزمورين حال، ايبا ا
گران يز دي رستاخيشگوئيق كه در آنها پي از عهد عتيگري ديد تا بخشهاياجازه بده.  كننديم

  .مي كنيح به عمل آمده است، را بررسيعالوه بر مس
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 شيدايپ
 

  .مي داد آغاز كنميكه خدا به ابراه يي از وعده هايكي يد تا كار را با بررسياجازه بده
ت يت تو به ملكين كنعان را، به تو و بعهد از تو به ذري تمام زميعنين غربت تو، ي و زم"

   )8 : 17 شيدايپ  ( ". شان خواهم بودي اي دهم، و خدايابد
ت مربوط به يول حائز اهم اهنكت.  مهم و جالب توجه وجود دارندهن وعده دو نكتيدر ا

ن است كه ين حرف اي ايمعنا . " به تو و به فرزندان پس از تو"دي گويخدا م.  استيت ابديملك
 . ن خواهند بودي، و سپس فرزندان او، مالك زمميابتدا خود ابراه

ن، به  ارض كنعاههم ... "د، ي گويخدا م. ت استين ملكي مهم، مدت زمان اهن نكتيدوم
 ي موقت محقق نمي مدت زمانين براي از آن سرزمين وعده با تصرّف بخشيا.  " ...يت ابديملك
  . گرددين است كه ممكن مي كل آن سرزمين وعده تنها با تصرف كامل و دائميتحقق ا. شود

ن را كه ي از آن سرزميتنها بخش. ن وعده محقق نشده استيواضح است كه تا كنون ا
  - است كه در آن مدفن شده است يافت كرده است، همان قسمتي دريت ابدي به ملكميابراه

  .  حبرونيكي، در نزدي افرون حتّهله، در مزرعي، غار مكفيعني
ن را آن هم ي از آن سرزميز تا كنون بخشيل،  ني اسرائي قوم بنيعني، مي ابراههي ذريحت

 آن ي بر تصرف كامل و دائمي خدا مبنهند، و هرگز شاهد تحقق وعدبطور موقّت متصرف شده ا
 كه يني از كل آن سرزميل تنها به بخش كوچكيز حكومت اسرائيهم اكنون ن. ن نبوده انديسرزم

  . شان داده بود، چنگ انداخته انديت آن را به اي ملكهخدا وعد
هد تا آنجا كه تمام ل به تصرفات خود ادامه دي دولت اسرائي آتي اگر در سالهايحت

 را كه خدا به ي اولهشان وعده داده بود به چنگ آورد، باز هم آن وعدي را كه خدا به اينيسرزم
ن وعده، ابتدا يچرا كه مطابق ا.  شودي محقق نم– " به تو و به فرزندان تو" – داده بود ميابراه

  .د، و سپس فرزندان اوي رسين ميت كل آن سرزميد به مالكيم بايخود ابراه
 خود هد ابتدا مرديله بايغار مكف. زي شود مگر با رستاخي خدا محقق نمهن وعديجه، ايدر نت
 برسد كه ينيت تمام سرزمي تواند به مالكيق مين طريتتها از ا. زديد برخي باميابراه. را پس دهد
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.  تواند محقق شودي خدا نمهآن صورت وعد نباشد، در يزياگر رستاخ. اكنون در آن مدفون است
  .  دارديز بستگيم داد، به رستاخي را كه خدا به ابراهيوعده ا

ز ي رستاخهن كنعان، متضمن وعديت كل سرزمي بر مالكي مبنمي خدا به ابراههن، وعديبنابرا
ن كتاب عهد ي، اولشيدايپز مردگان در يقت رستاخيب حقين ترتيبه ا. ز استيان مردگان نياو از م

  . ق، مكشوف شده استيعت
  

  وبيا
  

ان يوب در ميا. مي، مراجعه كنوبيق، كتاب ايگر از كتب عهد عتي ديكيد تا به ياجازه بده
ز  اين پرتوي خود كمترهندي كه نسبت به آي كه بر او وارد آمده بود، در حاليب سختيغم و مص

 ز اعترافيز بدنش، بطور شگفت انگيمان خود را به سرنوشت روحش و رستاخيد، اي ديد نميام
  . كنديم

و بعد . ن خواهد برخواستي، بر زمام آخري من زنده است، و در ايدانم كه ولي و من م"
 خود يد و من او را برايم دز خدا را خواهين پوست من تلف شود، بدون جسدم نياز آنكه ا
م در يهااگر چه گرده. يگريست و نه چشم ديو چشمان من بر او خواهد نگر. ديخواهم د

   )27-25 : 19 وبيا  (  ".  اندرونم تلف شده باشد
 ي را براينيگزي بتوان جايد و پر معنا هستند كه به سختي به قدر مختصر و مفوبيكالم ا

 ي موجود را ميگر از ترجمه هاي ديكيبه عنوان مثال . دا كرد كه به همان اندازه پر معنا باشديآن پ
  .ديال مشاهده كنيد ذيتوان

رون از جسم خدا را ين حال بيدار شوم، باوجود فاسد شدن بدنم، با اي بعد از آنكه ب"
  "... د يخواهم د

.  در آن نهفته استيق مهميل حقام، در هر حاين دو ترجمه را كه بپسنديك از ايهر 
 ين حال، او به آخر زمان ميبا ا. ه خواهد شديك روز فاسد و تجزي او  داند كه بدني موبيا
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نان ين اطميا.  شود و با آن بدن در مقابل خدا ظاهر شوديكه دوباره ملبس به بدن گوشتينگرد، وقت
  . خواندي م" خداوند من"است كه او را  ي بر زنده بودن كسيوب مبتنيا

ز ي رستاخه است، كه تنها بواسطوبي از بدني رستاخيشگوئيات فوق پين، كل آيبنا برا
  .شوديسر ميح، مي مسيسيخداوند او، ع

  
  اءياشع

  
 اءياشع. ستي زيح ميم كه حدود هفتصد سال قبل از مسي روي مياء نبيحال به سراغ اشع

  . كندي مز اعترافيمان خود را به رستاخي، اوبيبا مثل ايز تقرين
 شما كه در خاك يا.  من خواهند برخاستي مردگان تو زنده خواهند شد و جسدها"

رون ين مردگان خود را بيو زم. را كه شبنم تو شبنم نباتات استيز! دييدار شده، ترنم نمايب. ديساكن
   )19 : 26اء ياشع  ( ". د افكندخواه

 "ه، با گفتن يكند، و با آن در آغاز آي خود از خاك صحبت م برخاستن بدنهاء دربارياشع
 خود ته  به گف" مردگان"ز با گفتن يه نيان آيزد، و در پاي آمي را در ميري گروه كث"مردگان شما

م، يي از مردگان، اگر نگويريز كثي رستاخهراء دربايواضح است كه اشع.  بخشدي مي تريشكل كل
  . كندي آنها، صحبت مهمه

 سازد، ي مخاطبان خود را خوشحال ممه است كه هياء به گونه اي اشعي گفته هايدورنما
 ين، به نظر ميبنابرا . "!بيدار شده، ترنم نماييد. اي شما كه در خاك ساكنيد "دي گويچرا كه او م
 يز به پاداش ابدي خطاب به مردگان عادل است، كه پس از رستاخاء در اصليام اشعيرسد كه پ

  . خود نائل خواهند شد
 است كه در اصل بخش يز بگونه اياء به رستاخيد، نگاه اشعي كنيهمانظور كه مالحظه م

ن با آنچه كه از مطالعات خود در فصول ي دهد، و اي را منظور نظر قرار م–  بدن– انسان يماد
.  كندي صحبت م" در خاك ساكن هستند" كه ي آنانهاو دربار. م، مطابقت دارديجه گرفتيته نتگذش
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دار شدن بدن مردگان از خواب در خاك ي از برخاستن و بي دهد، حاكي كه او به دست ميريتصو
  . است

ر قرار خواهد يز را همچون شبنم تحت تأثي كه رستاخيعين از قدرت فوق طبياء همچنياشع
  .  كنديبت مداد، صح
 شما كه در خاك يا.  من خواهند برخاستي مردگان تو زنده خواهند شد و جسدها"

رون ين مردگان خود را بيو زم. را كه شبنم تو شبنم نباتات استيز! دييدار شده، ترنم نمايب. ديساكن
   )19 : 26اء ياشع  ( ". خواهد افكند

ازمند رطوبت است تا جوانه يو ن است كه در خاك قرار گرفته ي خشكنهر، داين تصويا
در كتاب .  شودين ميرد، تأمي گي آن قرار مي كه بر روين رطوبت با شبنميا. ديزنده و برو

 كند، كه ي ميشگوئياء پيجه، اشعيدر نت.  است سمبل روح القدس– مثل باران –مقدس، شبنم 
  .ر خواهد گرفتيدرت روح القدس تأثمانداران، از قي اه مردز بدنيرستاخ

  .   كنديد مييقت را تأين حقيز ايپولس رسول ن
ح را از يد در شما ساكن باشد او كه مسيزاني را از مردگان برخيسي و اگر روح او كه ع"

ز زنده خواهد ساخت به روح خود كه در شما ساكن ي شما را ني فانيد، بدنهايزانيمردگان برخ
   )11 : 8 روميان  ( ". است

 ه مرديزاند، بدنهايح را برخي مسه مرد كه بدنيد، همان روح القدسي گويپولس م
  .زاندي خي پر بودند، برمز كه از روح القدسيمانداران به او را نيا

  
  اليدان

  
م، ي كنيم بررسي توانيمز ي رستاخهق درباري را كه در عهد عتي مهميگر از نبوتهاي ديكي

 ام آخري اه درباري طوالني نبوته از مكاشفيات بخشين آيا.  ميابي ي م3-1 : 12 اليدر كتاب دان
ن ي از ايبخش. ال دادين منظور ارسال شده بود، به داني همي خدا برايل كه از سوياست كه جبرئ
  .ل استي شود، به شرح ذيز ميبوط به رستاخمكاشفه كه مر
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ستاده است خواهد ي پسران قوم تو اي كه برايمير عظيل، اميكائي و در آن زمان م"
 به وجود آمده است تا امروز نبوده و ي كه امتيني خواهد شد كه از حيبرخاست و چنان زمان تنگ

 از ياريو بس. ار خواهد شدافت شود رستگيك از قوم تو كه در دفتر مكتوب يدر آن زمان هر 
 و آنان به يات جاودانينان به جهت حيدار خواهند شد، اما اياند بدهين خوابيكه در خاك زميآنان

كه يد و آناني افالك خواهند درخشييمان مثل روشناي و حكيجهت خجالت و حقارت جاودان
 : 12 اليدان  ( ". ا ابداآلبادند مانند ستارگان خواهند بود تينماي مي را به راه عدالت رهبرياريبس
1-3(   

 كند، و يل، اشاره مي اسرائي، بنالي بطور خاص به قوم دانن مكاشفهين بخش از ايدر اول
 خواهند شد كه هرگز در يبت بزرگي كند كه در آن متحمل چنان مصي صحبت مي زمانهدربار

 يز به آن اشاره مياء ني است كه ارميد همان زمانين بدون ترديا. شاهد نبودندخ خودشان يطول تار
  . كند

 عقوبي يست و آن زمان تنگي نيگريم است و مثل آن ديرا كه آنروز، عظي بر ما زي وا"
   )7 : 30اء يارم  ( ". افتياست اما از آن نجات خواهد 

 ي خواهد بود كه بنيبتين مصيبت بزرگترين مصي سازد، اگر چه اياء خاطر نشان ميارم
 1 : 12 الين با دانيو ا. افتين حال، از آن نجات خواهند يل با آن مواجه شده است، با اياسرائ

  . مطابقت دارد
ستاده است خواهد ي پسران قوم تو اي كه برايمير عظيل، اميكائي و در آن زمان م"

 به وجود آمده است تا امروز نبوده و ي كه امتينيخواهد شد كه از ح يبرخاست و چنان زمان تنگ
                  "افت شود رستگار خواهد شد يك از قوم تو كه در دفتر مكتوب يدر آن زمان هر 

   )1 : 12 اليدان( 
ا كه ل ري اسرائيدگان بني كند و برگزيما مداخله ميبت بزرگ، خدا خود مستقيدر آن مص

  .  بخشدي نجات در نظر گرفته شده اند، نجات ميض خود برايبر حسب ف
 مهم از تمام آن هك مرحليل خواهد آمد، ي كه بر اسرائيبت بزرگيد آن مصيبدون ترد

 شود و  بر تمام جهان واقع خواهد يده مي  نام"ميبت عظيمص"د ي است كه در عهد جديبتيمص
  .آمد
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 اليل در دانيخته است، چرا كه جبرئيز درآميز ني رستاخيئشگويم آخر، پيبت عظين مصيبا ا
  :دي گوي م2 : 12

نان به جهت يدار خواهند شد، اما اياند بدهين خوابيكه در خاك زمي از آنانياري و بس"
   )2 : 12 اليدان ( " ي و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانيات جاودانيح

 در " كنند كه ي صحبت مي كسانههر دو دربار. اء استيقا مشابه اشعي دقالي دانانيطرز ب
اد ي مردگان از درون خاك "هداركنندي ب"ند يز به عنوان فرآي هر دو از رستاخ".خاك ساكن هستند

ز آشكار ي را از رستاخيشتريات بياء جزئيسه با اشعيال در مقاي دانهن حال، مكاشفيبا ا.  كننديم
ك مرحله ي كند، يز اشاره مي كامال مستقل از هم در رستاخه سازد، چرا كه او به دو مرحليم

ران است كه ي  مربوط به شريگري شوند، دي رهنمون ميات ابديمربوط به عادالن است كه به ح
  .  رهنمون خواهند شدي و عذاب ابديبه شرمندگ

شان در خدمت كردن به خدا و يمان ايز بر اساس اي پاداش عادالن در روز رستاخ
  . ن خواهد شدييشان، تعي ايني زمين زندگيقت او در حيشناساندن حق

 را به راه عدالت ياريكه بسيد و آناني افالك خواهند درخشييمان مثل روشناي و حك"
   )3 : 12 اليدان  ( ".  ند مانند ستارگان خواهند بود تا ابداآلبادينماي ميرهبر

ن در صدد ي كه عالوه بر ايش هستند و آناني كه تنها در فكر نجات خويان آنانينجا ميدر ا
هر دو گروه وارد جالل .  هستند، تفاوت وجود داردي عدالت و راستيگران به سوي دتيهدا

  . خواهد بودشتر از جالل گروه اول ير به مراتب بيكن جالل گروه اخيخواهند شد، ول
ق به صورت يز در سرتاسر عهد عتيم كه موضوع رستاخي بري ميات، پين آي ايبا بررس

 ي ميشتريج وضوح بيق به تدري در عهد عتن مكاشفهيات ايجزئ. وسته وجود داردي پهك رشتي
م آخر زمان مقارن يبت عظي  مصز باي رستاخه شود كه واقعي گفته ماليابد، تا آنكه در كتاب داني

 ي برايگري عادالن و ديك مرحله براي شود، يم مي متفاوت تقسهخواهد شد، و به دو مرحل
  .رانيشر

ك يم، يان بريز به پاي رستاخهق را درباري موجود در عهد عتيق در نبوتهايقبل از آنكه تحق
  .ح داردياز به توضيگر است كه نيت دي حائز اهمهنكت
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  هوشع

  
د ي گوين نقل شد، پولس ميش از اي پ4 : 15ان ي اول پولس به قرنته كه از رساليه ايدر آ

ح، بلكه يز مسي رستاخواقعةق نه تنها يدر عهد عت. " روز سوم بر حسب كتب برخاست"ح يمس
 يكجا: ميممكن است سؤال كن.  شده بوديشگوئيز پي نروز سومان مردگان در يبرخاستن او از م

 جواب ت شده است؟ هوشعان مردگان در روز سوم نبويح از مي برخاستن مسهق درباريعهد عت
  . دهدين سؤال را ميا

 خواهد داد؛ او زده ده است و ما را شفايرا كه او دريم زييد نزد خداوند بازگشت نمايياي ب"
در روز سوم ما را . بعد از دو روز ما را زنده خواهد كرد.  خواهد نموديبنداست و ما را شكسته

م و به جد و جهد يپس خداوند را بشناس. م نموديست خواهيد و در حضور او زيزانيخواهد برخ
ن است و بر ما مثل باران و مانند باران آخر كه يقيطلوع او مثل فجر . مييمعرفت او را تعاقب نما

   )3-1 : 6 هوشع  ( ".     دكند خواهد آميراب مين را سيزم
 ي خداوند بر ميمان به سوي كه با توبه و اي آناني بخشش گناهان و شفاهت با وعدن نبويا

ان شده است يز در روز سوم بي دوم به وضوح موضوع رستاخهيسپس در آ.  شوديگردند، آغاز م
د و در حضور او يزاني روز سوم ما را خواهد برخدر.  بعد از دو روز ما را زنده خواهد كرد"
. ي داده شده است و نه فردين وعده به صورت جمعيا ). 2 : 6 هوشع ( "م نمود  يست خواهيز
 كند، بلكه شامل حال يح اشاره نميز خود مسين وعده تنها به رستاخين معنا كه ايبه ا . "         "

  .    شوديز مي گردند، ني او بر ميمان به سوي كه با توبه و ايتمام كسان
د خدا ي كه  در عهد جدي كاملهد به مكاشفيم، بايت را بهتر بفهمن نبويم اينكه بتواني ايبرا

  .ميق پولس رسول داده است مراجعه كني از طرسايبه كل
  

  . شوديمانداران مي اهح شامل هميز مسيرستاخ
  



441   چهل و سومفصل 
 

 

  :دي گوي پولس رسول م6 : 6 انيدر روم
ت كهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، يم كه انسانيدانين را ميرا اي ز"

  )6 : 6 انيروم  (". مي نكنيگر گناه را بندگيد
  :دي گويز مي ن20 : 2 انيو در غالط

ح در من ين، بلكه مسيكن نه من بعد از ايكنم لي مي زندگيام ولمصلوب شدهح ي با مس"
كنم كه مرا محبت يمان بر پسر خدا ميكنم به اي كه الحال در جسم ميكند و زندگاني ميزندگ

  )20 : 2 انيغالط (". من دادينمود و خود را برا
ه كردن گناه انسان، ي فديح برايد كه مس شويگر معلوم ميات مشابه ديات و آين آياز ا

عت گناه ياو خود را با فساد و طب. او جرم انسان گناهكار را گرفت:  كرديكيخودش را با گناهكار 
  . او تاوان انسان گناهكار را پرداخت.  انسان گناهكار مرداو با مرگ.  كرديكيآلود انسان گناهكار 
مان، وحدت و ي دارد كه به عنوان گناهكار، با ايما بستگز به يگر همه چياز آن پس د

د كه نه تنها با يم ديم، آنگاه خواهيانجام ده ن كار راياگر ا. ميح قبول كنيشباهت خود را با مس
 يكيز ي كه او همكنون دارد ني فسادي بير و زندگيم، بلكه با رستاخي شوي ميكي و دفن او مرگ

  . مي شويم
م خود كه با ما نمود، ما يت محبت عظيثيت، دولتمند است، از حيخدا كه در رحمانكن ي ل"

و با او . دياافتهيض نجات يرا كه محض فيد، زيح زنده گردانيم با مسيا مرده بوديز كه در خطايرا ن
  )6-4 : 2 انيافسس  (". دي نشانيسيح عي در مسي آسمانيهايد و در جايزانيبرخ

م كه با يابي يم، در مي قبول كردح در مرگيمان شباهت خود را با مسينكه با ايحض ابه م
ق مرگ او، ما در ياز طر. ميز شباهت داري خدا ن ظفر مندانه اش بر تختيز و زندگياو در رستاخ

  . مي شويك ميز شريز او نيرستاخ
  . كنديان مي خود بپر قدرت به شاگردانقت را بطور خالصه و با كلمات ين حقي ايسيع
ن جهت كه من يد و از اينيبيند و اما شما مرا ميبيگر مرا نمي جهان دي بعد از اندك زمان"

  )19 : 14 وحناي  (". ستيد زيام شما هم خواهزنده
  :دي گوي م2 : 6 ت در كتاب هوشعك نبويل ين دليبه هم
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د و در حضور يزانيدر روز سوم ما را خواهد برخ.  بعد از دو روز ما را زنده خواهد كرد"
  )2 : 6 هوشع  ("م نموديست خواهياو ز

زد، بلكه ي خيان مردگان بر ميح در روز سوم از مي كند كه مسيت نه تنها آشكار من نبويا
 تواند يمان آورد مي خدا در كتب مقدس، هركس به او اهكه بر حسب هدف جاودان دهد ينشان م

 يشگوئيك حادثه را پي صرفا وقوع ت كتاب هوشعن نظر نبوياز ا. ز متحد شوديز او نيدر رستاخ
تاب مقدس  را كه با هدف خدا در كي آن واقعه و ارتباطيقي حقيت روحاني كند، بلكه اهمينم

  .  سازديز آشكار ميدارد ن
كه كه ي آنانيح تنها برايز مسي دهدكه سرّ رستاخي بعد هشدار مهي در آن حال، هوشعيبا ا

  . شوديقت هستند آشكار مي حقيمان در جستجويخالصانه و با ا
ثل فجر طلوع او م. مييم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب نماي پس خداوند را بشناس"

      ". كند خواهد آمديراب مين را سين است و بر ما مثل باران و مانند باران آخر كه زميقي
  )3 : 6 هوشع(

خداوند را تعاقب مينمايند و يا به عبارت ديگر " شود كه ي مي تنها شامل آنانن مكاشفهيا
  . "در جستجوي او هستند

م و به جد و ي پس خداوند را بشناس":  كنندين كار را ميكه ايد آناني گوي مرا، هوشعيز
ن است و بر ما مثل باران و مانند باران آخر يقيطلوع او مثل فجر . مييجهد معرفت او را تعاقب نما

ان يح از ميز مسي كه رستاخين معنيبه ا) 3 : 6هوشع  (".كند خواهد آمديراب مين را سيكه زم
ن كامال با يا.  و مسلّم است كه طلوع آفتاب پس از ظلمت شبي خدا آنقدر قطعهان در برناممردگ
مطابقت دارديح در كتاب مالكيز مسيت رستاخنبو  .  

 ي ويد آفتاب عدالت طلوع خواهد كرد و بر بالهايترسي شما كه از اسم من مي اما برا"
  ". د كرديز خواهي جست و خي پرواريهارون آمده مانند گوسالهيد بود و شما ب خواهشفا

  )2 : 4 يمالك(
رد، ي گيح تعلق ميز مسي رستاخهكه مكاشفي آنانيگر برايت ديك محدوديز ينجا نيدر ا

  ".دي ترسيكه از اسم من م شما "ست، بلكه تنها ي انسانها نه همين مكاشفه برايا. مي كنيمشاهد م
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 يح اشاره ميز مسي متعاقب رستاخت خود به نزول روح القدس نبوه در ادامباالخره هوشع
  :كند

طلوع او مثل فجر . مييم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب نماي پس خداوند را بشناس"
       ".كند خواهد آمديراب مين را سين و مانند باران آخر كه زمن است و بر ما مثل بارايقي
  )3 : 6 هوشع(

  باران -م شده است ي است، به دو مرحله تقسنجا سمبل نزول روح القدسيباران كه در ا
  . اول و باران آخر
 و پنجاه كاستيل شده است كه در روز پنطد نقيت، در عهد جدن نبوي تحقق ايدر راستا

 و در – كه منتظر آن بودند ي بر شاگردانح، باران اول نزول روح القدسيز مسيروز پس از رستاخ
  .  آغاز شد-ب دانش خدا بودند يتعق

ز بطور يك چيرند، ز وجود داي رستاخهق درباري كه در عهد عتيي نبوتهاه هميبا بررس
  . شوديق مين عهد عتي مقدسهز شامل هميرستاخ: ان شده استي آنها بهمشترك در هم

ن كنعان ابتدا به خود ي سرزميت ابدي خدا در خصوص ملكهم كه وعديديبه عنوان مثال، د
 اما ": دي گويمنطور يان ايحيپولس رسول به مس.  داده شد و سپس به فرزندان پس از اوميابراه

 3 انيغالط  (".ديم و برحسب وعده، وارث هستينه نسل ابراهيد، هر آيباشيح مياگر شما از آن مس
  . نخواهد داديم قبل از خود او روي ابراهيديز فرزندان عهد جديرستاخ) 29: 

، ام آخريزنده است، و در ا من يدانم كه ولي و من م": نطور گفتي خودش اه درباروبيا
ز خدا را ين پوست من تلف شود، بدون جسدم نيو بعد از آنكه ا. ن خواهد برخواستيبر زم

ست و نه چشم يو چشمان من بر او خواهد نگر. دي خود خواهم ديد و من او را برايخواهم د
مان به خداوند يبا ا) 26-25 : 19ب ويا (". م در اندرونم تلف شده باشديهااگر چه گرده. يگريد

  .ك شوديز عادالن شريخود، به جلو نگاه كرد تا در رستاخ
ز خواهد شد يز مسرتبخش عادالن كه شامل خود او ني رستاخهاء درباريبطور مشابه، اشع

  .صحبت كرد
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 شما كه در خاك يا.  من خواهند برخاستي مردگان تو زنده خواهند شد و جسدها"
رون ين مردگان خود را بيو زم. را كه شبنم تو شبنم نباتات استيز! ديي شده، ترنم نماداريب. ديساكن

  ) 19 : 26اء ياشع ( ". خواهد افكند
د به يمراجعه كن. ( ران هر دو برخواهند خاستي گفت كه عادالن و شراليل به دانيجبرئ

  :دي گويال مي خود دانهو سپس دربار ) 3-2 :12ال يدان
ب خود يام در نصين اي شد و در آخر ايح خواهيرا كه مستري اما تو تا به آخرت برو ز"

   )13 : 12اليدان ( ".  بوديم خواهيقا
.  ز خواهد شدي ناليز عادالن شامل دانيه به وضوح گفته شده است كه رستاخين آيدر ا

  :ديگويز مي رستاخيشگوئي در پهوشع
د و در حضور يزانيدر روز سوم ما را خواهد برخ.  از دو روز ما را زنده خواهد كرد بعد"

  )2 : 6 هوشع ("م نمود يست خواهياو ز
  .  شوديز ميكند شامل حال خودش ني ميشگوئي پ را كه هوشعيزيرستاخ

  .مي مراجعه كنيسيم به كالم خود عي توانيد، ميقت در عهد جدين حقيد ايي تأيبرا
 و اسحق مي آسمان با ابراهم كه بسا از مشرق و مغرب آمده، در ملكوتيگوي و به شما م"

  )11 : 8 يمت (".  خواهند نشستعقوبيو 
متفاوت در  ينه هايشي كند كه از ملل مختلف و با پي صحبت ميمانداراني اه درباريسيع
ان به ين بيا.  جمع خواهند شدعقوبي، اسحق و ميق، ابراهيارك عهد عتيز با سه پاتريرور ستاخ

ز عادالن شركت خواهند يد در رستاخيق و عهد جديمانداران عهد عتي كند كه اين نكته اشاره ميا
  . كرد

مان به يا:  مشترك دارنديژگيك ويكرد، ز شركت خواهندين رستاخي كه در اي كسانههم
د، تفاوت يمانداران عهد جديق و ايمانداران عهد عتيان اين همه ميبا ا. يسي نجات بخش عيقربان

 كه ي قرباني  نظر به جلو و بسو- متفاوت يق نبوتهاي ازطر–مانداران يق ايدر عهد عت. وجود دارد
 و  مرگيخيات تارينداران به عقب و به واقعمايد ايدر عهد جد. هنوز داده نشده است، دارند

  .ح نظر دارنديز مسيرستاخ



445   چهل و سومفصل 
 

 

ق و هم يمانداران عهد عتيز شامل هم ايقت كه رستاخين حقي اينده به بررسي آيدر فصلها
  .م پرداختيشود، خواهيد ميمانداران عهد جديا
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  چهل و چهارمفصل 
  حِ نوبريمس

  
 يز شده بود، بررسي رستاخيشگوئيق را كه در آنها پيهد عت از عيدر فصل گذشته بخشهائ

  : كندي ميشگوئيل را پي مهم ذهق سه واقعيم كه عهد عتيديد. ميكرد
  .ان مردگان برخواهد خاستيح خود از ميمس
 . م خواهند شديز او سهيح در رستاخيمانداران به مسيا

 .زندي خي و مجازات شدن برمي داوريز برايران نيشر

ز ي رستاخهد كه مكاشفات آن درباريم ديم، خواهيد مراجعه كنيگر به عهد جداكنون ا
ن حال، يبا ا. ق به آنها اشاره شده است، مطابقت دارندي كه در عهد عتيقا با نكات مهميمردگان دق

  . دهديز مياد اطالعات نيك مقدار زيشتر و شفافتر، يح بيبه منظور توض
  

  زي رستاخي درپي پهسه مرحل
  
.  استوحنايل يم كرد، در انجي خواهين ارتباط بررسيد را كه در ايبخش از عهد جدن ياول

  :ديگوي ميسيع
  
است كه در خود ز عطا كردهين پسر را نيات دارد، همچنيرا همچنان كه پدر در خود حي ز"

  )25 : 5 وحناي (". ات داشته باشديح
ات و هر كه اعمال بد كرد، يامت حي قيكو كرد، برايه اعمال نرون خواهند آمد؛ هر كي و ب"

كنم و ي ميام داوردهيتوانم كرد بلكه چنان كه شنيچ نميمن از خود ه. يامت داوريبه جهت ق
 ".  كه مرا فرستاده استيستم بلكه اراده پدريرا كه اراده خود را طالب ني من عادل است زيداور

  )29-28 : 5 وحناي(
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 ي را بكار م" مردگان" او عبارت 25ه يدر آ.  كندي از دو عبارت مختلف استفاده ميسيع
ستند، بلكه در يكسان نين دو عبارت يا. "كه در قبر هستندي آنانههم"  عبارت 28 هيرد و در آيگ

  .ك مقدار اختالف هستندي يگر دارايكديسه با يمقا
 را يكيزي ف مرگيشتر از آنكه معناي ب"گان مرد"نطور باشد، در آن صورت عبارت ياگر ا

 2 انين معنا با آنچه كه پولس رسول در افسسيا.  در گناه استي مرگ روحانيداشته باشد، به معنا
  . ز همĤهنگ استيد ني گوي م1: 

   )1 : 2 انيافسس ( ".  ديد زنده گردانيا و گناهان مرده بودي و شما را كه در خطا"
 ي مرده اند، صحبت نميكيزي كه از نظر في مردمه سازد كه پولس درباريان معلوم مين بيا

  .  مرده اند و از خدا دور افتاده اندي كه از نظر روحاني آنانهكند، بلكه دربار
ق كردن گناهكاران يحت و تشوي نصي را براياء نبي اشعيز همان حرفهايپولس رسول ن

  . ردي گيمبكار 
ح بر تو يز تا مسيدار شده از مردگان برخي بيادهي تو كه خوابيد ايگوين مي بنابرا"
   )14 : 5 انيافسس ( ". درخشد

ان مردگان يدار شدن و برخواستن از ميق به بي را كه پولس رسول تشويز كسينجا نيدر ا
  .  در گناهيوحانست بلكه از نظر ري مرده نيكيزي كند، از نظر فيم

  .ر كردين صورت تفسيد به هميز باي را نيسي عين حرفهايبنابرا
د بلكه اكنون است كه مردگان آواز پسر ي آي ميم كه ساعتي گوين به شما مين آمي آم"
   )24 :5 وحناي ( ". شنوند و هر كه بشنود رنده گردديخدا را م

ح ي مسيكه در گناه مرده اند به نداي كند كه آناني صحبت مي جوابه درباريسينجا عيدر ا
به  . ". هر كه بشنود رنده گردد": دهنديده است، ميل به آنها رسيق بشارت و اعالم انجيكه از طر

 جاودان را ي كنند، بخشش و زندگيافت ميمان دريل را با ايام انجي كه پي كسانهن معنا كه هميا
  . ابندي يم

د بلكه اكنون ي آي مي ساعت".  شوديد مي كند، تأئيان مي بيسي ع كهيقتين موضوع با حقيا
 آن حرفها را بر زبان يسي كه عي مرده در گناه، از همان زمانيل به انسانهاياعالم انج . "است
  .  ساخت، آغاز شده بودي ميجار
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د، توجه يو گي م29-28 : 5 وحناي در يسي كه عيين حرف و حرفهايان اي كه ميبه تفاوت
  .مي كنيم

ات و هر كه اعمال بد كرد، يامت حي قيكو كرد، برايرون خواهند آمد؛ هر كه اعمال ني و ب"
كنم و ي ميام داوردهيتوانم كرد بلكه چنان كه شنيچ نميمن از خود ه. يامت داوريبه جهت ق

 "مرا فرستاده است  كه يستم بلكه اراده پدريرا كه اراده خود را طالب ني من عادل است زيداور
   )29-28 : 5 وحناي( 

  . ن حرفها با آنچه كه قبال به آنها اشاره شد، از سه جهت متفاوت هستنديا
 . " و اكنون است"د، ي گوي در ادامه نمي ول"دي آي مي ساعت"د، يگوي ميسينكه عياول ا

نده رخ خواهند يد، بطور كامل در آ كني آنها صحبت مه درباريسي كه عيدادهائين معنا كه رويبه ا
  .ك از آنها محقق نشده انديچ يو هنوز ه. داد

ن عبارت به يا. ردي گي  را بكار م"كه در قبر هستندي آنانه هم" عبارت يسينكه عيدوم ا
د كه يگويبعالوه، او م.  كند كه عمال مرده اند و مدفون شده اندي صحبت مي آنانهوضوح دربار

د يگويم او مي كرديش از بررسي كه پياتيكه در آيدر حال. ديستثناء خواهند شننها، بدون اي اههم
  . د، و نه همهي خواهند شنيبرخ

كه ي آنانهد هميگوياو م. رديگينجا مشخصا واژه  برخاستن را بكار مي در ايسينكه عيسوم ا
   "برخواهند خاست"در قبر هستند 

 يكه از نظر روحاني پاسخ آنانه دباريقبلات ي در آيسيم كه عيري گيجه مي نتين بررسياز ا
كه عمال مرده اند و مدفون ي برخاستن آنانهر درباريات اخيكند و در آيدر گناه مرده اند صحبت م

  .شده اند 
برخاستن ) 1:  كند يز صحبت ميز رستاخي متماه دو جنبه درباريسير، عيات اخين آيدر ا
 3-1 : 12 اليق در داني عهد عتهبا مكاشفن مطابق يا. يبرخاست بجهت داور) 2ات يبجهت ح

  . است
ز يز عادالن و رستاخيز اشاره شده است، رستاخيز رستاخي متماهدر هر دو جا به دو مرحل

  . ران استيز شريز مقدم بر رستاخيز عادالن نيران، كه رستاخيشر
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 الين در كتاب دانيش از ايم كه پي آموزيز ميگر را ني دهك نكتي يسي عيبعالوه، از حرفها
 خود يز فرا خواهد خواند، صداي مردگان را به رستاخه كه همييصدا: ح شده استيبه آن تصر

  . ح، پسرِ خدا استيمس
 ه را درباريشتر و كاملتريات بيان جزئي اول پولس به قرنته از رسال15با مراجعه به باب 

  . افتيم يز خواهيرستاخ
كن هر كس به يل. ز همه زنده خواهند گشتيح نيرند در مسيميو چنانكه در آدم همه م"

و بعد از آن انتها . باشنديح ميكه در وقت آمد او از آن مسيح نوبر است و بعد آنانيرتبه خود؛ مس
م قدرت و قوت است و تمايو در آن زمان تمام ر.  را به خدا و پدر بسپارد كه ملكوتياست وقت

   )24-22 : 15اول قرن  ( ". ديرا نابود خواهد گردان
 ترجمه شده است، "مرتبه" كه به يواژه ا. دي توجه كن" خودههر كس در مرتب"به عبارت 

كند، يم ميز ترسيداد رستاخي كه پولس رسول از رويريدر تصو.  سرباز استه رتبيدر واقع به معنا
ب رتبه پشت سر ي كه به ترتي دهد، درست مثل سربازاني رخ ميپ در ي پهن واقعه در سه مرحليا

  . هم رژه بروند
   ."حِ نوبري مس"ح است، ين مرحله شامل خود مسياول
           "  - شود يح مي مسوي هنگام بازگشت ثانيقيمانداران حقين مرحله شامل ايدوم

 آن هز درباريح ني شده، و خود مسيشگوئي پالي كتاب دانز عادالن است كه درين همان رستاخيا . "
  .صحبت كرده است

ح، كه پس ي مسهان سلطنت هزار سالي، پايعني  - شود يده مي  نام"اني پا"ن مرحله يسوم
 ي ول–ن مرحله برخواهند خاست، اكثرا يكه در ايآنان.  پدر خواهد سپردياز آن سلطنت را به خدا

ران يز گفته است، شريح ني شده است و خود مسييشگوي پاليآنگونه كه در كتاب دان –نه همه 
ان ي خود به قرنته در رسالياديز زيز، پولس رسول چي رستاخهن مرحلي سومهدربار. خواهند بود

 مشاهده   كتاب مكاشفه20م در باب ي توانين واقعه را ميشتر ايات بين حال، جزئيبا ا.دي گوينم
  .ميكن

كند، ي آنها صحبت مهز را كه پولس رسول درباري اول رستاخهد دو مرحلياكنون اجازه بده
  . مي كنيقتر بررسيدق
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   نوبريِشناخت نوع

  
ن عبارت، پولس يبا ا.  است"حِ نوبري مس"ز، ين مرحله از رستاخيد، اوليگويپولس رسول م

 ي موسعتيل طبق شري اسرائي آن بني كند كه طيه مسي مقايديح را با عيز مسيرسول رستاخ
  . م كننديموظف بودند تا نوبر محصوالت خود را به خداوند تقد

دهم داخل ي كه من به شما مينيچون به زم: شان بگويل را خطاب كرده به اياسرائي بن"
و بافه را به حضور . دياوريبد، آنگاه بافه نوبر خود را نزد كاهن يد و محصول آن را درو كنيشو

 ي سوختني قربانيب برايعيكساله بيد بره يجنباني كه شما بافه را ميو در روز. خداوند بجنباند
   )12-10 : 23 انيالو ( ". ديبه حضور خداوند بگذران

ن ايح از مي است از برخاستن مسيري نوبر محصوالت در مقابل خداوند، تصوهجنباندن باف
  .دي جد گناهكاران و آغاز خلقتهنديمردگان به عنوان نما

ن محصول ينوبر محصوالت در واقع اول. ق استير تا چه حد دقين تصويد ايدقت كن
ل گفته بود كه ي اسرائي به بنيموس.  است كه ابتدا در خاك مدفون شده بودندييبرآمده از بذرها

   ".... رفته شود ي شما پذي به جا"قابل خداوند بجنباند  تا ن بافه را در ميست اي بايكاهن م
زان شد، و يرات ما آوي بخاطر تقص"ح يد كه مسي گوي م25 : 4 انيپولس رسول در روم

    ".بخاطر نجات ما برخاست
 مانداراني اين امكان را برايح را به اثبات رساند، بلكه ايح نه تنها عدالت مسيز مسيرستاخ

  . ح عادل شمرده شونديز فراهم نمود تا در مقابل خدا با مسياو ن
ست در مقابل خدا ي باي م" روز بعد از رو سبت" نوبر محصوالت هنكه ، بافيمضافا ا
ن روز و روز آخر هفته بود، روز بعد از روز سبت، يكه روز سبت هفتمياز آنجائ. جنبانده شوند

  . ان مردگان برخاستيقتا در آن روز از مي حقحي كه مسي روز– شد ين روز هفته مياول
 بود، چرا كه با يروزي په و نشانيك عمل پرستشينكه ، جنباندن نوبر محصوالت يباالخره ا

ز به ي محصول ني شد كه مابقينان حاصل مين اطمي نوبر محصوالت در فصل مقرر ايجمع آور
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نان را به دست ين اطميح ايز مسيخن منوال، رستايبه هم.  د و برداشت خواهد شديثمر خواهد رس
  .  مردگان در موقع مقرر بر خواهند خاستي دهد كه مابقيم

. ق وجود دارديح به عنوان نوبر در عهد عتيز مسي رستاخه مكاشفهگر درباري دهك نكتي
 يسه مي گندم مقاهك دانين ي كند، آن را با تدفين خود صحبت مي و تدف مرگه درباريسي عيوقت
  :نباره گفتياو در ا. كند

كن اگر يرد تنها ماند ليافتد نمين ميم اگر دانه گندم كه در زميگوين به شما مين آمي آم"
   )24 : 12 وحناي ( ". ار آورديرد ثمر بسيبم

در  خدا و انسان تنها ه رسالت او بجهت مصالحهدهدكه ثمريم مي تعليسيب عين ترتيبه ا
 مرد، يب نمي صلياگر او بر رو. ز خود اوست كه حاصل خواهد شدي و رستاخ مرگهجينت

 از يريز اوست كه كثين و رستاخي مرگ، تدفهتنها بواسط.  دادي نميچ ثمره ايرسالت او ه
 خود در قالب قت را او به شاگردانين حقيا. افته و با خدا مصالحه كرده انديگناهكاران نجات 

 زند و ي گندم پس از دفن شدن در خاك، جوانه مهك دانيد ي گويكند كه در آن ميان ميك مثل بي
  .  دي آي پر ثمر بر مهك ساقياز خاك بصورت 

 ي كه از خاك بر مي ساقه اي شود، ولي گندم در خاك دفن مهك دانيعت، گر چه يدر طب
.  گندم استي از دانه هايهر ساقه حامل خوشه است بلكه ي گندم نهك دانيد صرفا حامل يآ

، يك دانه ممكن است سيش ثمرات حاصل از ي در مثل برزگر گفته است، افزايسيهمانطور كه ع
  . ا صد باشديشصت و 
 به يسيع. ح بكار گرفتيز مسي رستاخي روحانه جنبه توان درباريعت را مين قانون طبيا

قت، كه كمتر مورد توجه مفسران كتاب ين حقيا. ست برنخواي به تنهائي برخاست، وليتنهائ
ح ي مسات از مرگين آيا. ان شده استي به وضوح ب53-50 : 27 يمقدس قرار گرفته است، در مت

  . دهنديز او رخ دادند، گزارش مي كه پس از مرگ و رستاخيگري ديدادهايب و روي صليبر رو
كل از سرتا پا يم نمود كه ناگاه پرده هيحه زده، روح را تسليد ص باز به آواز بلنيسي ع

 ي از بدنهاياريد، و قبرها گشاده شد و بسين متزلزل و سنگها شكافته گرديدوپاره شد و زم
، از قبور برآمده به شهر مقدس رفتند و يده بودند برخاستند و بعد از برخاستن وين كه آراميمقدس
   )53-50 : 27 يمت ( ".  ظاهر شدندياريبر بس
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كن  واضح است يان شده اند، ولي بيگري پس از ديكيدادها اگر چه بطور فشرده ين رويا
ب در شامگاه روز ي صليح بر روي مسمرگ.  سه روز رخ داده اندي زمانهانات در فاصليكه كل جر

  :ديگوي مين رابطه، متيدر ا.  نمودين روز هفته رويز او صبح اولي رستاخيسبت رخ داد، ول
ده بودند برخاستند و بعد از ين كه آرامي مقدسي از بدنهاياري و قبرها گشاده شد و بس"

   )53-52 : 27 يمت( " ظاهر شدندياري، از قبور برآمده به شهر مقدس رفتند و بر بسيبرخاستن و
ز يم كه تنها پس از رستاخيداني ميول. مي دانيد، نمقا در كدام لحظه قبرها باز شدنينكه دقيا

  . رون آمدندين برخاسته و از قبر بين مقدسيح، ايمس
ق به آن اشاره شده است، بطور كامل با ي كه در عهد عتيي نوبرهاهب، نمونين ترتيبه ا

 . افتدي كه در خاك مي گندمه مثل دان– مدفون شد ييح به تنهايمس. ح محقق شديز مسيرستاخ
درعوض، .  تنها نبودهك دانيگر ي  او د-گر تنها نبود يان مردگان برخاست، دي كه از مي وقتيول
ان يكه با او و همراه او از مي آنانه از هم–ك بافه از نوبر محصوالت ي مثل – پر بود هك دستي

، ابواب  بر مرگيروزي په در مقابل خدا جنبانده شدند به نشانيروزيمردگان برخاستند، و با پ
 كه مدفون شده اند در موعد مقرر يمانداراني اهنان كه همين اطمي حصول ايطان و براي و شجهنم

  . برخواهند خاست
  . شونديح، طبعا دو سؤال جالب مطرح ميق همراه با مسين عهد عتي برخاستن مقدسهدربار
 يق را شامل ميداران عادل عهد عتماي اهن همين مقدسيا ايآ: ن استين سؤال اينخست

  ان مردگان برخاستند؟ي از ميسيق همراه با عين عهد عتي مقدسها هميشوند؟ آ
 ".ن برخاستي از مقدسياري بس بدن":ديگوي ميمت.  استين سؤال ظاهرا منفيجواب ا

  . ن برنخاستندي مقدسهن دارد كه همي داللت بر ا"ني از مقدسياري بس"عبارت 
  .  شوديد مييد، تأي گوي مكاستي با آنچه كه پطرس در روز پنطيريجه گين نتيا
م كه او وفات يمحابا سخن گويارخ با شما بيتوانم درباره داوود پتري برادران، مي ا"

   )29 : 2اعمال ( ". ان ماستينموده، دفن شد و مقبره او تا امروز در م
از كالم او .  سازدي ميح بر زبان جاريز مسين حرفها را پنجاه روز بعد از رستاخيس اپطر

 از يكي داوود به عنوان يعني.  داوود در آن زمان هنوز هم در قبر خود قرار داشتداست كه بدنيپ
 كرد، هنوز از ي صحبت مكاستيق، در آن زمان كه پطرس در روز پنطين عهد عتين مقدسيبزرگتر
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ز شامل تنها يد رستاخيكشنبه عين ين در اوليز مقدسين، رستاخيبنابرا. ان مردگان برنخاسته بوديم
  .  آنهاه شود و نه هميق مين عهد عتي از مقدسيتعداد

بعد از :  شود، عبارت است ازيق مطرح مين عهد عتي مقدسه كه دربارين سؤال جالبيدوم
  ان مردگان، چه بر سر آنها آمد؟ين از مشايبرخاستن ا

ق واقعا ين عهد عتين مقدسيد كه اي آينطور به نظر مياز گزارش موجود در كتاب مقدس ا
ن ياز ا.  گردنديگر هرگز به آنجا بر نميرون آمدند، و دي و قبر ب از دامن مرگيعني – "برخاستند"

ن انجام خدمت ي خود در حيسي كه عين و آن كسانين مقدسيان اي است مينظر، تفاوت آشكار
  .  زانديان مردگان برخيشان را از مين، اي زميخود بر رو
 يگر به همان زندگيكبار ديد، در واقع يزانيان مردگان برخي خود از ميسي را كه عييآنها

 يف و فاني ضعد بدنيقآنها باز هم در .  داشتند، برگردانده شدند كه قبل از مرگيني و زميعيطب
 يعي و طبيني زمين زندگيآنها صرفا به هم. گر مردنديكبار دي يخود بودند، و پس از مدت زمان

 يسي كه همراه عينيگر، مقدسيبه عبارت د. زانده نشدنديان مردگان برخيآنها از م. برگردانده شدند
 يآنها بدن روحان. د شدندي كامال جدي زندگكيآنها وارد . م شدنديز او سهيبرخاستند، در رستاخ

  . خود بدست آورده بوديسي كه عيافتند، درست مثل همان بدني را يديجد
 ".  ظاهر شدندياري، از قبور برآمده به شهر مقدس رفتند و بر بسي و بعد از برخاستن و"

   )53 : 27 يمت( 
ه به ي شبيان مردگان برخاستند، بدني  از ميسي كه همراه عينيدهد كه مقدسيه نشان مين آيا

آنها . ب شونديا غي توانستند، ظاهر و ي خود مهآنها به اراد. ز داشتندي بعد از رستاخيسي عبدن
  .  نبودنديعي و طبي بدن خاكيكيزي فيتهايد به محدوديگر مقيد

گر مرده باشند و به قبر ي دك باري توان تصور كرد كه آنها يگر نمينطور بوده است، دياگر ا
 و قبر شه از دامن مرگي هميكبار برايآنها .  شده باشديه و متالشيبرگشته باشند و بدنشان تجز

  .  گشتنديگر هرگز به آنجا بر نميرون آمده بودند و ديب
چ جواب روشن و ين سؤال هيد به اين چه آمد؟ عهد جدين مقدسين بر سر ايبعد از ا

ن در ين مقدسيم، همانگونه كه ايرسد اگر فرض كني به نظر ميعين حال، طبيبا ا.  دهدي نميواضح



 مسيحِ نوبر
 

 

٤٥٤ 

اجازه . م شده باشنديز با او سهي و معراج او به آسمان نم شدند، در صعودي با او سهيسيز عيرستاخ
  .مي كنيزاجماال بررسي به آسمان را نيسي معراج عهد تا واقعيبده

 كه از نزد يسين عيد؟ همي آسمان نگرانيستاده به سوي چرا ايلي مردان جليا«:  گفتند"
 ". ديدي آسمان روانه دي كه او را به سوينطوريشما به آسمان باال برده شد باز خواهد آمد به هم

   )11 : 1اعمال ( 
 يكين تشابه نزدي به آسمان و بازگشت او به زميسيان معراج عيدهدكه ميه نشان مين آيا

  .ده شدي گردد كه به هنگام رفتن دي بر مياو به همان صورت. د داشته باشدوجو
گفته ) گر از كتاب مقدسي ديو در بخشها (26 : 13 ن حرف به چه معنا است؟ در لوقايا

، 14 هي آهوداي و 5 : 14 ايبا توجه به زكر.  گردديگر بر مي ابر بار ديح بر رويشده است كه مس
  .  گرددين خود بر ميح همراه با مقدسي شود كه مسيمعلوم م

 ي  بر م"ن خودي بر ابر و همراه با مقدس"ح يم، كه مسيابي يان، در مين دو بيب ايبا ترك
. ه به هم خواهند بودي شبيليح به آسمان و بازگشت مجدد او خيم كه معراج مسيدانيم. گردد
م ي تواني خود را مهسين، مقايبنابرا.  به آسمان معراج كرد" در ابر"ح يه مسم كيدانين ميهمچن

 كه همراه با او برخاسته بودند، معراج ينيح به آسمان همراه با مقدسيم كه مسييم و بگويكامل كن
  . كرد

  . گر وجود داردي جالب توجه دهك نكتين رابطه يدر ا
 را يم هر بار گران و گناهيرا گرداگرد خود دارن ابر شاهدان يز چنين چونكه ما ني بنابرا"

 ما مقرر شده است يش رويدان كه پيم و با صبر در آن ميچد دور بكنيپيكه ما را سخت م
  )1 : 12ان يعبران ( ".ميبدو

ست؟ متن رساله ي كند، چيان به آن اشاره مي رساله به عبرانهسندي كه نو"ابر شاهدان"ن يا
ن رساله ي از هم11شان در باب يمان ايق كه شرح عمل اين عهد عتيقدس سازد كه او به ميمعلوم م

 هه شده اند كه هميق به ابر شاهدان تشبين عهد عتيمقدس.  كنديح شده اند، اشاره ميتشر
ب ين ترتيبه ا. مان هستند محاصره كرده اندي اه را كه راغب به شركت در مسابقيحيمانداران مسيا

  . ق ربط داده شده استين عهد عتيمقدسگر به يك بار ديصورت ابر 
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 در يسيم، عيي خواهد بود اگر بگوي و كتاب مقدسي ها، منطقين بررسيبا توجه به تمام ا
ق كه همراه او برخاسته بودند، به آسمان ين عهد عتي كه شامل مقدسيز خود در ابريروز رستاخ
 نوبر هق درباري با آنچه كه در عهد عت بطور كامليسيز و معراج عيب رستاخين ترتيبه ا. برده شدند

 موعود او بر آن ي كه بازگشت ثانيوه اين با شيهمچن. محصوالت گفته شده است، مطابقت دارد
  .اساس انجام خواهد گرفت، مطابقت دارد

 مختلف ي از بخشهايك استنتاج منطقيشتر از يد بي را نبايريجه گين نتين حال، ايبا ا
  .  فرض نمودين و جزميادي بنهك آموزيد آنرا يو هرگز نباكتاب مقدس قلمداد كرد، 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 آنانكه از آنِ مسيح در وقت آمدنش هستند
 

 

٤٥٦ 

  چهل و پنجمفصل 
  .ح در وقت آمدنش هستنديآنانكه از آنِ مس

 
د، ي  نام"ح نوبري مس"ز را كه پولس رسول آن را ي رستاخهن مرحليدر فصل گذشته اول

ن ي آن آمده است، با آئد گزارشيح آنگونه كه در عهد جديز مسيم كه رستاخيديد. مي كرديبررس
  .قا مطابقت دارديل سفارش شده است، دقي اسرائيق به بنينوبرها كه در عهد عت

  
  " كه پولس رسول به آن با عبارت –م ي كنيز را بررسي رستاخهن مرحليد دومياكنون با

  .كندي اشاره م"ح هستنديآنانكه در وقت آمدن او از آنِ مس
  

  يقيمانداران حقي اينشانه ها
  
اوال، . ديرد، دقت كني گيز بكار مين مرحله از رستاخي اه كه پولس رسول درباريه عبارتهائب

 است كه بطور ين واژه ايا.   استparousia ترجمه شده است،" آمدن" كه به يوناني هكلم
ح را مشخص ي مسي از آمدن ثانيد بكار رفته است و تنها آن جنبه ايگسترده در سرتاسر عهد جد

د تا عروس ي آيح به عنوان داماد مي كه، مسين معني به ا– شود ي مسايمربوط به كل كند كه يم
  .سا را، با خود ببردي كليعنيخود را، 

ز ي رستاخهن مرحلي را كه در دومي آنانيم كه پولس رسول با چه دقتيد توجه كنيدوما، با
ن عبارت يا . "ح هستندي آنِ مسكه ازي آنان":دي گوياو م. كنديشركت خواهندكرد، مشخص م

 مطمئنا ".ح تعلق دارندي آنانكه به مس"م،   يين است كه بگويمعادل آن ا.  كنديت ميداللت بر مالك
بلكه تنها شامل .  شودي كنند، نمي مح اعترافيمان خود را به مسيكه اي آنانهن عبارت شامل هميا

گر به خودشان يآنها د. ح سپرده اند و به او تعلق دارنديس شود كه كامال خود را به مي ميكسان
  .حيتعلق ندارند، بلكه به مس

  .  كندينگونه افراد است، مشخص ميانگر اي را كه نما"يمهر"پولس 
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-يخداوند كسان خود را م«ن مهر را دارد كه ياد ثابت خدا قائم است و ايكن بني ول"
   )19 : 2موتائوس يدوم ت ( "»   دي كناره جوياراستح را خواند، از نيهر كه نام مس«و » شناسد

 به او تعلق يداند چه كسانيقا مي شود كه تنها خود خداوند است كه دقيه معلوم مين آياز ا
 "ندي جوي كناره مي از ناراست"آنها :  مشترك دارندهك جنبيمانداران ين اي اهن حال، هميبا ا. دارند

 ي باشدكه خداوند آنها را از آنِ خود ميان كساني تواند در مين مهر را ندارد، نميهر كس كه ا. 
  .شناسد

مانداران ين ايص اي تشخيگر را براي دهك نشاني اني خود به غالطهپولس رسول در رسال
  . دهديبه دست م
 ". اندش مصلوب ساختهيهاباشند، جسم را با هوسها و شهوتيح ميكه از آن مسي و آنان"

   )24 : 5 انيطغال( 
 يشان را از خود ميح ايكه مسي و الاُبال دارند، در شمار آناني شهواني كه زندگيانيحيمس

  .رندي گيداند، قرار نم
دن و غارت كردن ي دزدي مطمئنا او برايد، ولي آي م" مثل دزد"ح يدرست است كه مس

  . ز آنِ او هستند را با خود خواهد برد كه اياو تنها آنان. دي آينم
ز رخ خواهد ي رستاخهن مرحليد آنچه كه در دومين اخطار، اجازه بدهيبا در نظر داشتن ا

 رخ "حي آمدنِ مس"ز هنگام ين مرحله از رستاخيد كه ايگويچون پولس م. مي كنيداد را بررس
  .  داشته باشديوستگيح پي مسيد با بازگشت ثانيخواهد داد، واضح است كه با

 كه به عمل يبا بررس.  استيت كتاب مقدسح، از موضوعات مهم نبوي مسينبازگشت ثا
ح شده ي آمدن اول مسه كه در كتاب مقدس درباريآمده معلوم شده است، در قبال هر وعده ا

 ي سازد، آمدن ثانيت معلوم مين واقعيا.  او موجود استي آمدن ثانهاست، حداقل پنج وعده دربار
 هل خارج از حوصلين دليبه هم.  را در مكاشفات كتب مقدس به عهد دارديقش بزرگح چه نيمس
  . ميح بحث كني مسيات آمدن ثاني جزئهن كتاب است كه درباريا

 خود، آمدن ي ابدهد باشد كه خدا بر حسب ارادي تواند مفين نكته مين حال، ذكر ايبا ا
ز از ين اهداف گرچه متمايا. ده است هدف مختلف مقرر كرين تعدادي تأميح را براي مسيثان



 آنانكه از آنِ مسيح در وقت آمدنش هستند
 

 

٤٥٨ 

 يكين اهداف مربوط به يك از ايهر .  خدا با هم مرتبط هستندي كله در نقشيگر هستند، وليكدي
  . شوديح مي مسي مهم آمدن ثانياز جنبه ها

  
  حي مسيپنج هدف آمدن ثان

  
  .مي شويح به خاطر آنها دوباره خواهد آمد متذكر مي را كه مسيمختصرا، پنج هدف

 را مثل يقيمانداران حقياو مثل داماد خواهد آمد تا ا.  خواهد آمدسايح به خاطر كليمس
 يل آنيا با تبديان مردگان و يز از ميا با رستاخي شوند، يآنها با او متحد م. ردي خود بگيعروس برا

 :دهدي خود وعده م به شاگردانيسيع.ن زنده بودنيدر ح

م و شما را برداشته با خود خواهم يآي حاضر كنم باز مي شما مكانياگر بروم و از برا و "
   )3 : 14 وحناي ( ". ديز باشيباشم شما نيكه من مييبرد تا جا
م يبت عظيل از آتش مصي اسرائي كه از بنيتيبق. دي آيل مي اسرائي نجات بني برايسيع

جه با خدا مصالحه يح قبول خواهندكرد، و در نتيرا به عنوان مس يسيافت، عيآخر نجات خواهند 
 . ض و بركت آنها خواهند شديكرده مشمول ف

ون ياز صه«افت، چنانكه مكتوب است كه يل نجات خواهند ي اسرائين همگي و همچن"
 عهد من با ن استي خواهد برداشت؛ و اعقوبي را از ينيدي ظاهر خواهد شد و بيدهنده انجات

  )27-26 : 11 انيروم ( ".  كه گناهانشان را بردارميشان در زمانيا

 . طان خواهد آمدي و شحي شكست ضدمسيح برايمس

 خداوند او را به نفس دهان خود هالك يسين ظاهر خواهد شد كه عيدي آنگاه آن ب"
  )8 : 2 انيكيدوم تسالون ( ". ا نابود خواهد ساختش او ري ظهور خويخواهد كرد و به تجل

 . كندي را ميشگوئين پياو خود ا. دي آي ميهودير ي ملل غي داوريح برايمس

 يد آنگاه بر كرسيش آيع مالئكه مقدس خوي  اما چون پسر انسان در جالل خود با جم"
-يگر جدا ميجمع شوند و آنها را از همدع امتها در حضور او يجالل خود خواهد نشست و جم

   )32-31 : 25 يمت ( ". كنديشها را از بزها جدا مي كه شبان ميكند به قسم
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 . كنديح مي را تشريات داوري جزئيسيل، عيات ذيدر آ

و  25 ين واقعه در متيا.  خود را در جهان برقرار كندهد تا سلطنت هزار سالي آي ميسيع
 . شده استيشگوئياء پيدر كتاب اشع

ون و در يوت در كوه صهيهوه صبايرا كه ي و ماه خجل و آفتاب رسوا خوهد گشت ز"
   )23 : 24اء ياشع ( ".ش با جالل سلطنت خواهد نمودي خوخيم و به حضور مشاياورشل

  . شده استيشگوئيز پي نايدر كتاب زكر
هوه واحد خواهد بود و اسم او يدر آن روز . ن پادشاه خواهد بودي زميتمامهوه بر ي و "

   ) 9 : 14 ايزكر ( ".واحد
 ه ، آنجا كه دربار4 : 20 ح سلطنت خواهد كرد در كتاب مكاشفهي را كه مسيمدت زمان

  . كند، گفته شده استيم صحبت ميبت عظي مصهدان دوريشه
 را كه يدم نفوس آنانيشان حكومت داده شد و ديدم و بر آنها نشستند و به ايا د و تخته"

 را كه وحش و صورتش را پرستش يده شدند و آناني و كالم خدا سربريسيبجهت شهادت ع
ح هزار سال يرفتند كه زنده شدند و با مسي و دست خود نپذيشانينكردند و نشان او را بر پ

   )4 : 20 مكاشفه ( ". سلطنت كردند
 )Millennium هزار ساله هك دوري ين است به معني التهك واژي (  

  .ل استيح به خاطر آنها دوباره خواهد آمد، بطور خالصله به شرح ذي كه مسيپنج هدف
  . را با خود ببرديقيمانداران حقيد تا اي آي مسايح به خاطر كليمس
 .دي آيل مياسرائ ي نجات قوم بنيح برايمس

 .دي آيطان مي و شحي شكست ضدمسيح برايمس

 . دي آي ميهودير ي ملل غي داوريح برايمس

 . دي آين مي سلطنت هزار ساله بر زميح برايمس

گر تفاهم دارند، يك ديح با ي مسي آمدن ثانيمانداران بر اهداف اصلي اهنكه هميبا وجود ا
 ي از سؤاالت مهميبرخ.  وجود دارندييه دارد، بحثهايك با بقي كه هر ي اات و رابطهي در جزئيول

داد واحد يك رويكجا و در ي ين اهداف همگي اها هميآ: ن باره مطرح شده اند عبارتند ازيكه در ا
نطور باشد، در ي رخ خواهد داد؟ اگر اييك به تنهاي هر ي زمانها با فاصليمحقق خواهند شد، و 
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 از آنها ين امكان وجود دارد كه برخيا ايدادها به چه نحو خواهد بود؟ آين رويب ايآنصورت ترت
  همزمان رخ دهد؟

  
  يقيمانداران حقيز و ربوده شدن ايرستاخ

  
ان مردگان بر يح از ميان به هنگام آمدن مسيحيدهد كه چگونه مسيپولس رسول شرح م

  .خواهند خاست تا با او مالقات كنند
گران يد كه مبادا مثل ديخبر باشيدگان بيم شما از حالت خوابيخواهي برادران نمي اما ا"

ز ينطور ني مرد و برخاست، به هميسيم كه عيكنيرا اگر باور ميز. ديد ندارند، محزون شويكه ام
م يگوين را به شما از كالم خدا ميرا ايز.  خواهد آوردياند با ودهي خوابيسي را كه در عيخدا آنان

را خود يز. م جستيدگان سبقت نخواهيم، بر خوابي باشيو تا آمدن خداوند باقكه ما كه زنده 
س فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در يخداوند با صدا و با آواز رئ

م شد يشان در ابرها ربوده خواهيم، با اي باشيآنگاه ما كه زنده و باق. ح اول خواهند برخاستيمس
ن سخنان يپس بد. م بوديشه با خداوند خواهين هميم و همچنيدر هوا استقبال كنتا خداوند را 

   )18-13 : 4 انيكياول تسالون ( ".دي دهيگر را تسليهمد
 كه بستگان يحيمانداران مسين است كه به اينجا ايم پولس رسول در اي تعاليهدف اصل

 "ان فوت شده با عبارات يحين مسيا. هد دي شان فوت شده اند، تسليحيزان مسيوعز
 ين عبارات كسانيمنظور ا. ف شده اندي توص"ده اندي خوابيسي كه در عي آنان"ا ي و "دگانيخواب

ن ي است كه ايناني بر اطمي پولس، مبتنيام تسلّيپ. ل فوت شده انديمان به انجياست كه با ا
 .، بر خواهند خاستيقيمانداران حقي اهان و هميحيمس

ل يدهد، به شرح ذيز به دست مين مرحله از رستاخي كه پولس رسول از اير واقعيوتص
  . است

اد ين صدا، فرياول.  دهنديز را خبر مين مرحله از رستاخيج وقوع ايي مهياول، سه صدا
  . كرده استيشگوئيز پيح خواهد بود، همچنانكه خود او ني مسيسيخود خداوند ع
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باشند، ي كه در قبول ميع كسانيد كه در آن جميآي ميرا ساعتيد زين تعجب مكنيو از ا"
ات و هر يامت حي قيكو كرد، برايرون خواهند آمد؛ هر كه اعمال نيد، و بيآواز او را خواهند شن

   )29-28 : 5 وحناي ( ".يامت داوريكه اعمال بد كرد، به جهت ق
رون آمدن از ي بيردگان را بران قدرت را دارد تا ميح است كه اي خود مسيتنها صدا

  تنها - بخصوص، او تنها مردگان عادل را صدا خواهد زد هن لحظيدر ا. شان صدا بزنديقبرها
  .  بعد انجام خواهد شدهر و ناعادل در مرحلي مردگان شريفراخوان. مان مرده اندي كه در ايآنان

 مقرب هك فرشتي ي صدايكيده خواهند شد، ين مرحله شني كه در ايگري ديدو صدا
ل است، كه به ينجا، احتماال خود جبرئي مقرب مورد نظر در اهفرشت. پوري شي صدايگرياست و د

 خدا در امور انسانها را هد مداخلين دارد و باي زمي انجام دادن بر روي برايژه ايظاهر رسالت و
  . اعالم كند

 ياست كه قوم خدا را با آن در زمانهان يپور اي شيدر سرتاسر كتاب مقدس، كاربرد اصل
 ين است كه قوم خدا همگي اهز، نشانين مرحله از رستاخيپور در اي شيصدا.  جمع كننديبحران

  . د جمع شوند تا هنگام نزول خداوند از آسمان حضور داشته باشنديبا
ن مانداراي اهاول، هم.  خواهند دادي هم روين و به توالي زميداد بزرگ بر رويدو رو

 ي كه در آن لحظه بر رويمانداراني اهدوم، هم. مان مرده اند، برخواهند خاستي كه در ايقيحق
  .  شان فورا متبدل خواهد شدن زنده خواهند بود، بدنيزم

ان مردگان برخاسته اند و آنها كه بدون ي آنها كه از م–مانداران ين هر دو گروه ايسپس ا
 آسمان ين به سوي خدا، فورا از زميعي با هم و با قدرت فوق طب– است مردن بدنشان متبدل شده
ان ابرها با خداوندشان و با يرفته خواهند شد، و در ميان ابرها پذيآنجا در م. بلند كرده خواهند شد

ك يشه در ي هميافته اش برايروان نجات ياز بعد از آن، خداوند و پ. گر متحد خواهند شديك دي
  . و هماهنگ با هم خواهند بودي ناگسستنهرابط

.  نهفته استيت خاصيرد، اهمي گيات بكار مين آي كه پولس رسول در ايوناني هدر دو واژ
ن واژه به يا.   استharpazo معادل آن، يوناني ه ، واژ"م شدي ربوده خواه"د، ي گويآنجا كه م

 ربوده شدن مردم به هواقعد چهار بار يدر عهد جد.  و شتاب زده استي، فوريدن ناگهاني قاپيمعن
  .     ح شده استيآسمان تشر
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 "لپس را برداشتهي روح خداوند ف"م ي خواني آنجا كه م39 : 8بعالوه، در اعمال رسوالن 
 "گرفتن" كند تا ين واژه استفاده ميز از اي نيسي ع12 : 10 وحنايدر . ن واژه بكار رفته استيا

 كند ين واژه استفادهمي از هميسيز عي  ن19 : 13 يدر مت. ف كنديصگوسفندان توسط گرگ را تو
ز ي نهوداي از كتاب 23 هيدر آ. ف كندي افتاده در كنار راه توسط پرندگان را توصيتا ربودن دانه ها

  . ف كنديدن انسانها از آتش را توصين واژه بكار رفته است تا رهيا
 به  - به صورت اسم و فعل- را harpazo هسران كتاب مقدس، واژبر حسب سنّت، مف

قا ي منشق شده است كه دقينيك فعل الئي  از rapture. كرده اند  ترجمه = rapture   "ربودن"
 به همان raptureن كتاب، يدر ا. "دن، ربودني قاپ" يدهد، به معني را مharpazo يهمان معنا

  . هد شد بكار گرفته خواharpazo يمعنا
 ي، فوريك عمل ناگهانين است كه يز همي نharpazoمنظور پولس رسول از بكار گرفتن 

ن ين نظر اياز ا. كنديف ميك دزد را توصين واژه عمل يقت، ايدر حق.  كنديو شتاب زده را تداع
 ي كند، همĤهنگيسه ميك دزد مقايح را با آمدن يگر كتاب مقدس كه آمدن مسي ديواژه با بخشها

  . رددا
دار شده، رخت خود را نگاه دارد، مبادا ي كه بيخوشابحال كس! ميآينك چون دزد ميا«"

  )15 : 16 مكاشفه ( "» .نندي او را ببييان راه رود و رسوايعر

ن را يكن ايل. ديآيد در كدام ساعت خداوند شما ميدانيرا كه نميد زيدار باشي  پس ب"
-يماند و نميدار ميد، بيآيدانست در چه پاس از شب دزد ميخانه مد كه اگر صاحب يبدان

   )43-42 : 24 يمت ( ".اش نقب زندگذاشت كه به خانه
  .ديات دقت كنين آي در ا" نقب زدن"به عبارت 

. ان كردينطور بي توان ايك دزد را ميش با آمدن يساي كليح برايموارد تشابه آمدن مس
 ربودن، به هو با عمل شتاب زند.  خواهد بودير منتظره و بدون اعالم قبلي، غيگهانح، نايآمدن مس

ان يحي جهان، مسهنين گنجيآنچه كه ربوده خواهد شد، با ارزش تر. دياوج خود خواهد رس
ك نظر با آمدن يح از يم، آمدن مسيز گفتين نيش از اين حال، همانطور كه پيبا ا. ، هستنديقيحق

د كه به خود او تعلق ي رباي را ميزيح تنها چين است كه مسيت خواهد بود و آن ادزد كامال متفاو
  .دارد
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. ز وجود دارديگر ني مهم ديوناني هك واژي، 17 : 4 انيكي اول پولس به تسالونهدر رسال
رفته شده در  بكار گيوناني هواژ. م نمودي مالقات خواه" در هوا"د كه ما خداوند را ي گويپولس م

  . استaerنجا، يا
گر ي دهواژ.  شودي ترجمه م" هوا" است  كه معموال به يوناني ه از دو واژيكين واژه يا
aitherن است كه ين دو واژه در اي ايتفاوت معنائ.  استaerن قرار ي زميكي كه در نزدي به هوائ

 ين است، اشاره ميز سطح زم دورتر ايلي كه خي به هوائaither هكن واژيول.  كنديدارد داللت م
 شود كه ي كند، معلوم ميح استفاده مي مسي در رابطه با بازگشت ثانaer هچون پولس از واژ. كند

  . ن رخ خواهد داديك به سطح زميار نزدي بسينش در فاصله ايمالقات خداوند با مقدس
 و ربوده شدن زين مرحله ار رستاخيز، به ايان ني اول خود به قرنتهپولس رسول در رسال

  .  كندي اشاره مسايكل
در . م شديكن همه متبدل خواهيد، ليم خوابيم كه همه نخواهيگوي مي همانا به شما سر"

فساد يرا كرنا صدا خواهد داد، و مردگان، بير، زي به مجرد نواختن صور اخينيالع، در طرفهيالحظه
   )52-51 : 15ان ياول قرنت ( ". م شديخواهند برخاست و ما متبدل خواه

ن آشكار نشده يش از اي كه پساي كلي خدا براه محرمانه نقش– "ك سرّي "نجا يپولس در ا
 در زمان آمدن خداوند ربوده يقيمانداران حقي اههم: ن استيآن سرّ ا.  كندي را بر مال م-بود 

ان مردگان يا از مي شوند، مرده باشند و ي م كه ربودهي آنانهست كه همينطور ني ايخواهند شد، ول
  .برخاسته باشند

شان متبدل ي اح زنده خواهند بود، هرگز نخواهند مرد، بلكه بدني كه در زمان آمدن مسيآنان
ان مردگان ي خواهد شد كه از ميماندارانيقا مثل بدن ايشان دقيل بدن اين تبديبا ا. خواهد شد
  . برخاسته اند
 يح ميل را كه رخ خواهد داد، تشرين تبديعت اي بعد پولس رسول بطور خالصه طبهيآدر 

  .كند
            ".  به بقا آراسته گرددين فاني را بپوشد و ايفسادين فاسد بيد ايبايرا كه مي ز"

   )53 : 15ان ياول قرنت(
  . ر خواهد شدير و فناناپذياد ناپذر بودن، فسي فاسد و فناپذيماندار، به جايد هر اي جدبدن
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مانداران قبل ي اهز همير كامل رستاخيد تصوي گويات مين آيا آنچه كه پولس رسول در ايآ
  ح است؟ي مسهاز آغاز سلطنت هزار سال

 ه گزارش حداقل دو مرحلچون در كتاب مكاشفه.  استين سؤال ظاهرا منفيجواب ا
  . بت شده استز عادالن ثيگر در رستاخيد

  
 دانيشاهدان و شه

 
بت يم كه  در زمان مصي خوانيان دو شاهد خدا را مي جر از كتاب مكاشفه11در باب 

  به -ح ي ضد مس– "دي آيه بر مي وحش كه از هاو"م ظهور خواهند كرد و باالخره بدست يعظ
  .ديشهادت خواهند رس

-يم نظاره ميشان را سه روز و ني ايها، بدنهنا و امتل و زبانهاي از اقوام و قباي و گروه"
  )  9 : 11 مكاشفه ( ".  شان را به قبر سپارندي ايدهند كه بدنهايكنند  اجازت نم

پس در » ديي ننمانجا صعوديبه ا«: نديگويشان ميدند كه بدي بلند از آسمان شني و آواز"
   )12-11 مكاشفه (". دنديشان را ديدند و دشمنانشان اابر، به آسمان باال ش

شان يگرچه بدنها. ز به تمام معنا استيك رستاخين واقعه ي كند كه اين گزارش آشكار ميا
سپس، در برابر چشم . م مرده بودنديد به مدت دو روز و نين دو شهي ايدفن نشده بودند، ول

 جالب توجه در باال رفتن هنكت. شوديزد، و به آسمان باال برده مي خيشان بر مي ادشمنانشان بدن
نجا ينكه در ايم و آن اي كردين بررسيش از اي است كه پيه بودن آن به موارديشان به آسمان شبيا
  .  دهديان ابرها رخ مين واقعه در ميز اين

-16: 4 انيكيدر اول تسالونان كه يحيز مسين دو شاهد با رستاخيز ايواضح است كه رستاخ
ح همراه ين آمدن مسين دو شاهد نه با پائيز ايرستاخ.  باشديح شده است، متفاوت  مي تشر17

  .  مقرّب هپور و فرشتي شياست و نه با صدا
ز عادالن رخ ي رستاخهگر را كه در مرحلي دهك واقعي، گزارش با مراجعه به كتاب مكاشفه

  .افتيم يخواهد داد، خواه



465   چهل و پنجمفصل 
 

 

 را كه يدم نفوس آنانيشان حكومت داده شد و ديدم و بر آنها نشستند و به اي و تختها د"
 را كه وحش و صورتش را پرستش يده شدند و آناني و كالم خدا سربريسيبجهت شهادت ع

ح هزار سال يده شدند و با مسرفتند كه زني و دست خود نپذيشانينكردند و نشان او را بر پ
. امت اولين است قيا. دير مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسيو سا. سلطنت كردند

 تسلط ندارد بلكه ينها موت ثانيبر ا.  دارديامت اول قسمتي كه از قيخوشحال و مقدس است كس
   )6-4 : 20 مكاشفه ( ". دح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند كريكاهنان خدا و مس

 هستند كه در يح شده است، آنهائيز شان تشريات گزارش رستاخين آي كه در ايمردم
بت يان مصين درست در پاين مقدسيا. د شده اندي شهيسيح به خاطر نام عيزمان حكومت ضد مس

آنها در طول . اهند خاستان مردگان بر خويح از مي مسهم و قبل از آغاز سلطنت هزار ساليعظ
از سلطنت كردن و يان مردگان، در امتين برخاسته از مير مقدسيح با او و ساي مسهسلطنت هزار سال

  .م خواهند بودي كردن ملل سهيداور
 17-16 : 4 انيكيان كه در اول تسالونيحيز مسين معتقد هستند كه رستاخي از مفسريبرخ

ز از ي متماهك مرحليگر آن را ي ديبرخ. ز خواهد بوديدان نين شهي، شامل اح شده استيتشر
  .  حاصل نخواهد شدياديز زين موضوع چيبا مورد بحث قرار دادن ا.  داننديز عادالن ميرستاخ

  .  دهدير خاتمه ميدان را با كلمات زين شهيز ايان رستاخي جروحناي
خوشحال . امت اولين است قيا. ديا هزار سال به اتمام رسر مردگان زنده نشدند تي و سا"

 تسلط ندارد بلكه كاهنان ينها موت ثانيبر ا.  دارديامت اول قسمتي كه از قيو مقدس است كس
   )6-5 : 20 مكاشفه ( ".ح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند كرديخدا و مس
 كه در ي آنانههم.  شودي كامل م"ز اولي رستاخ" كند كه يح مي تصروحناين حرفها يبا ا

 آنها هبه معنا كه هم.  خوانده شده اند"خوشحال و مقدس"ز شركت داشته باشند،   ين رستاخيا
ز يرستاخ. ان مردگان برنخاسته استيران از ميك از شريچ ينجا هيتا به ا. ( مانداران عادل هستنديا

 از كتاب 20 باب يانيو ناعادالن در آن شركت خواهند داشت، در بخش پاران يدوم، كه شر
  . )ح شده استي تشرمكاشفه

ز يم، رستاخيب كني دهند با هم تركي به دست موحناي را كه پولس رسول و ياگر مكاشفات
  .  توان خالصه كرديل ميعادالن را بصورت ذ



 آنانكه از آنِ مسيح در وقت آمدنش هستند
 

 

٤٦٦ 

م قبل يبت عظيدانِ مصيز شهيح تا رستاخيز خود مسيز عادالن، از رستاخيل رستاخ كوحناي
ز شركت ين رستاخي كه در اي آنانههم.  نامدي م"ز اوليرستاخ"از آغاز سلطنت هزار ساله، را 

  .مانداران عادل هستندي آنها اهن معنا، كه هميبه ا.  هستند" خوشحال و مقدس"خواهند داشت، 
  .ص دادي توان تشخيز را ميداد متماي عادالن، خداقل چهار روزين رستاخيدر ا

ان يح از ميق كه همزمان با مسين عهد عتي مقدسهح و همي خود مسيعني – "ح نوبري مس"
  .مردگان برخاستند

 ه كه آماديقيان حقيحي مسيعني  - ".ح به هنگام آمدن او هستندي آنان كه از آنِ مس"
نان ي اه هم–مان مرده اند ي كه در اي او هستند، همراه با آناني ثانح به هنگام بازگشتيمالقات مس

 . ح در هوا مالقات كننديربوده خواهند شد تا با مس

 يم بدون دفن شدن باقيم، كه جسدشان به مدت دو روز و نيبت عظي مصه دور"دو شاهد"
 .  شونديشود، و سپس زنده شده و در ابرها به آسمان باال برده ميگذاشته م

ح و يزند تا با مسيخيان مردگان بر مين دوره از ميان ايم، كه در پايبت عظي مصهدان دوريشه
 . م شوندي ملل سهين در سلطنت هزار ساله و داورير مقدسيسا

  .دي گويز عادالن مي رستاخهد درباري از آنچه عهد جدين است خالصه ايا
   .م پرداختيز خواهياخن مرحله از رستين و آخري سوميدر فصل بعد، ما به بررس
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  چهل و ششمفصل 
  بعد از آن انتها است

 
ن يدارد كه ايپولس رسول اظهار م. ميز بپردازي رستاخهن مرحلي آخريد به بررسياكنون با

 خواهد بود، و – "ح هستنديكه وقت آمدن او از آنِ مسي آنان" –مانداران يز ايمرحله بعد از رستاخ
  .حي مسهان سلطنت هزار ساليو در پا

 كه در وقت آمدن او از آن يح نوبر است و بعد آنانيكن هركس به رتبه خود؛ مسي ل"
و در آن زمان .  را به خدا و پدر سپارد كه ملكوتيو بعد از آن انتها است وقت. باشنديح ميمس

ر يان را ز كه همه دشمنيرا ماداميز. دياست و تمام قدرت و قوت را نابود خواهد گردانيتمام ر
            ".شود، موت استيدشمن آخر كه نابود م. ديد او سلطنت بنمايباي خود ننهد، ميهايپا

   )26-23 : 15ان ياول قرنت(  
  

 ان سلطنت هزار سالهيدر پا
 

 بعد "او با عبارت . دي گويز سخن مي رستاخهن مرحلي آخره پولس رسول دربار24 هيدر آ
 پردازد كه ي مي مهميدادهايح رويو سپس به تشر.  كنديمرحله اشاره من ي به ا"از آن انتها است

  .  دهديز رخ مي رستاخهن مرحلين آخريهمزمان با ا
 ه پدر همي رساند، و خدايان مي خود را به پاهح سلطنت هزار سالين زمان مسيدر ا

  .دشمن آخر، موت خواهد بود.  سازدي انداز او ميدشمنان او را پا
ح به خاطر يمس.   پدر خواهد سپردي پسر سلطنت خود را به خدايح خدايسبعد از آن، م

 پدر يع خدايل خود، خودش و سلطنتش را مطي پسر، به اراده و ميت خود به عنوان خدايموقع
  . خواهد كرد

ح ي مسهداد از سلطنت هزار سالين رويح آخري بعد، پولس رسول به تشرهيدر دو آ
  . پردازديم
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ع خواهد شد او را كه ي شده باشند، آنگاه خود پسر هم مطيع ويه مط كه همي اما زمان"
   )28 : 15اول قرن  ( ". د، تا آنكه خدا كل در كل باشدي گردانيع ويز را مطيهمه چ

ان ي كه مي كاملي آخر زمان، متوجه همĤهنگهت موجود دربار نبويبا مطالعه و بررس
 پسر، يح، خداي سلطنت هزار ساله، مسي پدر، طيابتدا خدا. مي شويت پسر و پدر است ميالوه

 ه پدر همين دوره، خدايان ايدر پا.  گردانديز حاكم مي خود بر همه چهنديرا به عنوان نما
 پسر، يح، خدايسپس، مس. ن آنها موت استي سازد، كه آخري انداز او ميح را پايدشمنان مس

 ي پدر ميع قدرت خدايانداز او ساخته بود، مط ي پدر پاي آنچه را كه خداهخودش را و هم
 پسر، كلِّ در كلّ خواهد ي خداه پدر بواسطيد، خدايگويب، پولس رسول مين ترتيبه ا. گرداند

  .شد
جه ي خدا در طول تمام دوران را به نته پدر، نقشيدن سلطنت به خدايع گردانيح با مطيمس

  .  كنديح مينطور تشريا خدا را هدن نقشيپولس رسول به كمال رس.  رسانديم
 خود كه در خود عزم نموده يد، برحسب خشنودي چونكه سر اراده خود را به ما شناسان"
ن است، در يز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمي انتظام كمال زمانها تا همه چيبود، برا

   )10-9 : 1 انيافسس ( ". در اويعنيح جمع كند، يمس
 " انتظام كمال زمانها"عه ساز يح طليز در مسين جمع شدن همه چيد ايگويس رسول مپول

ج رشد كرده است در ي خدا كه در طول دوران گذشته به تدرهن معنا كه نقشي  به ا-خواهد شد 
  .  رسدين دوره خاص به اوج كمال خود ميا

ز و ي رستاخهن مرحليد كه چگونه آخريم ديم خواهي برگرد از كتاب مكاشفه20اگر به باب 
  . ح مرتبط استي مسهان سلطنت هزار سالي خدا در پاه مردگان با نقشه مانديزنده شدن باق

 يه آن مي كه عليانيح و طغي خدا و مسه اقتداريطان علين تالش شيح آخري به تشروحناي
  . ح رخ خواهد دادي مسه سلطنت هزار سالانيداد در پاين رويا.  پردازديكند، م

رون يافت تا بي خواهد يطان از زندان خود خاصي و چون هزار سال به انجام رسد، ش"
شان را به جهت ي جوج و ماجوج را گمراه كند و ايعنيه جهانند، ي را كه چهار زاوييرود و امتها

ن ين برآمده، لشكرگاه مقدسو بر عرصه جها. استيگ دريشان چون ريجنگ فراهم آود كه عدد ا
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 ". ديشان را بلعيخته، ايپس آتش از جانب خدا از آسمان فرو ر. و شهر محبوب را محاصره كردند
   )10-7 : 20 مكاشفه( 

 يم و اراضي شهر اورشل" شهر محبوب" و "ني لشكرگاه مقدس" با بكار گرفتن وحناي
ح و مركز يتخت مسيم پايدر طول سلطنت هزار ساله، شهر اورشل. كند يف مياطراف آن را توص

  . ن خواهد بودي ملل زمه او بر هميفرمانده
ه محبوس نگه داشته خواهد شد، يطان در زندان خود در هاوين هزار سال، شيدر طول ا

د راه هوير يان را در ملل غين طغيابد تا آخري يافته و مجال مي ين دوره خالصيان اي در پايول
  . نديم حمله نماي آنها را وادار كند تا به  اورشلهت همياندازد و در نها

ان به طور كامل سركوب يآن طغ. ن حال، خدا با آتش از آسمان مداخله خواهد نموديبا ا
 يو نب) حيضد مس( آتش انداخته خواهد شد تا در آنجا با وحش هاچيطان به دريو ش. خواهد شد

ح و آغاز سلطنت هزار ساله، وحش ين هنگام آمدن مسيش از ايپ.  تا ابداآلباد عذاب بكشندكاذب
  . آتش انداخته شده بودندهاچي كاذب به دريو نب

  
  زين رستاخيآخر

  
  .  پردازدي مردگان مه مانديز باقين رستاخيح آخري به تشروحناين يبعد از ا

ن ي آسمان و زمي ويا بر آن نشسته كه از رو ريد و كسي بزرگ سفيدم تختي و د"
ستاده ي اش تختيدم كه پيو مردگان را خرد و بزرگ د. افت نشدي يي آنها جايخت و برايگر

 يات است و بر مردگان داوريگر گشوده شد كه دفتر حي ديپس دفتر. بودند؛ و دفترها را گشودند
 را كه در آن بودند باز يا مردگانيو در. مكتوب استشان از آنچه در دفترها يشد، بحسب اعمال ا

 بحسب اعمالش يكي را كه در آنها بودند باز دادند؛ و هر يداد؛ و موت و عالم اموات مردگان
اچه ي دريعني، ين است موت ثانيا.  آتش انداخته شداچهيو موت و عالم اموات به در. افتيحكم 
                   ".دياچه آتش افكنده گرديافت نشد، به دريت مكتوب ايو هر كه در دفتر ح. آتش

   )15-11 : 20 مكاشفه( 
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ن دو يب ايترت. ي دهد و سپس داوريز رخ ميم ابتدا رستاخي كنيهمانطور كه مالحظه م
ال خوب و بد را شان اعمي هاچون مردم با بدن.  شوديزها مشاهده مي رستاخهداد در هميرو

 او را در قبال يشان در مقابل خدا حاضر خواهند شد تا داوريمرتكب شده اند، لذا با بدنها
  .اعمالشان بشنوند

ح اعتماد كرده اند، قبل از سلطنت هزار ي كه به نجات مسي كسانهم هميديهمانطور كه د
ق و ين عهد عتيگروه مقدسز شامل هر دو ين رستاخيا. زانده خوهند شديان مردگان برخيساله از م
ان مردگان يح از مي مسهان سلطنت هزار سالي كه در پاين، اكثر كسانيبنابرا. د خواهد بوديعهد جد

  . مانان خواهند بودي ايخواهند برخاست، گناهكاران و ب
 از ان سلطنت هزار سالهي را كه در پاي آنانوحناين است كه ينجا ايت در اي حائز اهمهنكت

دم كه ي مردگان را خُرد و بزرگ د"د، ي گوياو م.  نامدي م" مردگان"زند، يخيان مردگان بر ميم
ز عادالن در آغاز ي رستاخهن كامال متفاوت است با آنچه كه او درباريا . "ستاده بودندي اش تختيپ

ح هزار سال سلطنت يبا مس زنده شدند و "د، ي گوي آنها مهاو دربار. دي گويسلطنت هزار ساله م
   ) 4 : 20 مكاشفه ( ".كردند

 آنها – " زنده شدند"د آنها برخاستند، بلكه ي گوي نه تنها موحنايز عادالن، ي رستاخهدربار
ان سلطنت يوحنا در پاي را كه ييگر، آنهايبه عبارت د.  كلمه زنده شدنديقي كامل و حقيبه معنا
ان يشان از ميگرچه بدنها.  هستند" مردگان"د، هنوز هم يان مردگان برخاسته ديساله از مهزار 

  مرده در گناه، و دور انداخته شده از حضور –كن روح ها مرده هستند يقبرها برخاسته است، ول
عاقبت . ت شان را از او بشنوندين حكم محكومي شوند، تا آخريآنها به حضور خدا آورده م. خدا
شه از حضور خدا دور انداخته ي همي كه براييجا.  ، خواهد بود"ي موت ثان" آتش، هاچي درآنها
  . ر آن نخواهد بودييا تغي به بازگشت از آن و يديچ اميگر هي كه تا ابد ديي شوند، جايم

 به د، دو دسته خواهند بود كهي گويز كتاب مقدس مين گروه نيان اي در مين حال، حتيبا ا
  .تيز محكوميات خواهند آمد و نه رستاخيز حيرستاخ

  .نوا خواهد بوديو مردم ن) صبا( جنوب هك دسته شامل ملكي
را يشان حكم خواهد كرد زين فرقه برخاسته، بر اي با مدرم اي ملكه جنوب در روز داور"

. مان استي سل بزرگتر ازينجا كسينك در ايمان را بشنود و اين آمد تا حكمت سلي زميكه از اقصا
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را كه به موعظه يشان حكم خواهند كرد زين طبقه برخاسته، بر اي با اينوا در روز داوريمردم ن
   )32-31 : 11 لوقا ( ".ونس استي بزرگتر از ينجا كسينك در اي توبه كردند و اونسي

 را رد يسيض عي كه في كسان(فه ين طايد، مردم ايكنيات مالحظه مين آيهمانطور كه در ا
). ان مردگان برخواهند خاستياز م( زند ي خيت، بر مي و محكوميبه جهت داور) كرده اند 

ض و رحمت قرار خواهند ي مشمول فيزند كه به هنگام داوري خيز بر مي نيهمراه آنان كسان
  . نواي جنوب و مردم نهملك: گرفت

 آنگونه –ح ي مسهه كنندي فدي از قرباني افهچ مكاشيق، هين عهد عتينها برخالف مقدسيا
 آن بتوانند به نجات حاصل از آن ه نداشته اند، كه بواسط-كه در نبوتها به آن اشاره شده است

ح از آنِ او هستند، شركت ي كه در هنگام آمدن مسيز آنانيجه آنها در رستاخيدر نت. اعتماد كنند
مان يده بود، با ايشان تابي كه بر ايآنها به همان نور محدود و اندكن حال، يبا ا. نخواهند كرد

افته وارد ي يت رهائيان سلطنت هزار ساله، آنها از محكومين، در پايبنابرا. جواب داده بودند
  . ات خواهند شديز حيرستاخ

 ي، آنها چه كسانينوا خواهند بود؟ اگر آري جنوب و مردم نهه ملكيز شبي نيگريا كسان ديآ
ك ين حال، يبا ا. ن سؤال جواب دهدي تواند به اي عالم مطلق ميهستند؟ و چه تعداد؟ تنها خدا

ض يشه از في هميده و رد كرده اند برايح را شنيل مسيام خوش انجي كه پيآنهائ:  استيز قطعيچ
  . و رحمت خدا محروم شده اند

 هستند يافت، عادالني خواهند يت خالصيز آخر از محكومي كه در رستاخين دسته ايدوم
  . ن، مرده اندي زميح بر روي مسه سلطنت هزار ساليكه ط

  ميخوانينطور مياء ايت اشع هزار ساله، در نبوهن دوريدر خصوص ا
كن گناهكار صد ساله ملعون خوهد ي خواهد مرد ليگر طفل در سن صد سالگي و بار د"

   )20 : 65اء ياشع ( ". بود
دهد، گر چه متضمن ين به دست مي زمياء از سلطنت هزار ساله بر روي كه اشعيريتصو

ن حال، ي خواهد شد، با اي طوالنيات انسان بطور قابل توجه ايت است كه مدت حين واقعيا
م، يريجه بگيم نتي توانيل مين دليبه هم. عادالن و گناهكاران هنوز هم در بند موت خواهند بود

 را ي داوريزند ولي خين دوره برميان ايرند، در پاي ميار ساله م كه در طول سلطنت هزيعادالن
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زند در نظر گرفته است، شامل حال آنها ي خين زمان بر مي كه در همي ناعادالنيكه خدا برا
  . نخواهد شد

ز آخر ياخن مرحله از رستي آخروحنايم، ي مراجعه كن از كتاب مكاشفه20اگر باز هم به باب 
  . ده استير كشيرا به تصو
 را كه در آنها ي را كه در آن بودند باز داد؛ و موت و عالم اموات مردگانيا مردگاني و در"

   )13 : 20 مكاشفه ( ".  افتي بحسب اعمالش حكم يكيبودند باز دادند؛ و هر 
هر "ز شامل يآن رستاخ.  ندارد وجوديچ استثنائي مردگان، هه مانديز باقين رستاخيدر آخر

 ي آسماناز هر بخش از جهان مخلوق خدا، با اقتدار. افتاده استيچكس از قلم نيه.  شودي م"كي
رد ي گي سه واژه را بكار موحناين رابطه، يدر ا.  شود، تا  مردگان خود را پس دهديدرخواست م
  ." عالم اموات" و "وت م" ، "اي در": كه عبارتند از
ق بكار گرفته ي است كه در عهد عت"هي هاو" ي عبره معادل واژ" عالم اموات" يوناني هواژ
 در آنجا تا قبل از  است كه ارواح جدا شده از بدنييا عالم اموات جايه و يهاو. شده است

 ناعادالن ه، هميز و داورياخن رستيبعد از آخر.  شوندي، در آنجا نگه داشته ميز و داوريرستاخ
 آتش بكار گرفته هاچي دريق براي كه در عهد عتي عبرهواژ.  آتش انداخته خواهند شدهاچيبه در

  ).Gehenna  (ست بلكه جهنميه نيشده است، هاو
.  آتش وجود داردهاچيا دري، ه، جهنميا هاويان عالم اموات، ي مين، تفاوت آشكاريبنابرا

 ي و جاودانيگاه نهائيجهنم، جا.  است، و نه بدنهاگاه موقّت ارواح جدا شده از بدنيه جايهاو
ز به جهت عذاب در ي بعد از رستاخ– روح، نفس و بدن –ت افراد ناعادل ياست كه تمام شخص

  .ردي گيآنجا قرار م
  . ز آمده استي ن14 : 20  در مكاشفهه و جهنميان هاوين تفاوت آشكار ميا
اچه ي دريعني، ين است موت ثانيا.  آتش انداخته شداچهي و موت و عالم اموات به در"

   )14 : 20 مكاشفه ( ". آتش
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  ت هستنديموت و عالم اموات شخص
  
ست؟ ي شود، چيد آشكار ميم اموات آنگونه كه در عهد جد موت و عاليعت واقعيطب

 سوار چهارم هوحنا، درباري. دهدين سؤال جواب مي چهار سوار به اه درباروحناي مشهور يايرؤ
  :دي گوينطور ميا

 بر آن سوار شده كه اسم او موت است و عالم اموات ي زرد و كسينك اسبيدم كه اي و د"
ر قحط و موت و با ين داده شد تا به شمشيك ربع زميار بر يد؛ و به آن دو اختيآياز عقب او م
   )8 : 6 مكاشفه ( ". ن بكشنديوحوش زم
 بصورت شخص آشكار وحناي ي شود كه موت و عالم اموات براي معلوم من مكاشفهياز ا

گر است كه يك شخص دي تواند بر اسب سوار شود و تنها يك شخص است كه ميتها . شده اند 
  .  سازديعت موت و عالم اموات را روشن ميه طبين آيا.  تواند به دنبال او حركت كنديم

 جدا هجي است، كه در نتيان زندگيموت پا. ت و حالت استيك وضعيك معنا موت يبه 
 هموت فرشت. ز استيت نيك شحصيت ن حال، مويبا ا.  شودي عارض مشدن روح از بدن

رند، را يميكه مي ارواح ناعادالن بعد از جدا شدن از بدن  هنگامهطان است كه هميظلمت، خادم ش
  .  كنديقبض م

 است كه يگاهيك معنا، عالم اموات جايبه . ن شكل داردي به هميتيز وضعيعالم اموات ن
ز يبت نيك شحصين حال، عالم اموات يبا ا.  شوندير آنجا نگه داشته م دارواح جدا شده از بدن

عالم .  دي آيطان است كه به دنبال موت مي ظلمت، و خادم شهعالم اموات، مثل موت، فرشت. است
  . ست كرده اتي است كه موت آنها را قبض نموده و به آنجا هداياموات، مسئول ارواح ناعادالن

طان ي شي دوزخي ظلمت و خادمان پادشاهي هاجه، موت و عالم اموات، فرشتهيدر نت
 ي مي و ناعدالتيماني اي را كه در بيموت ابتدا ارواح كسان: تفاوت آنها عبارت است از. هستند

نها در نظر  آي كه برايرد و به زنداني گيعالم اموات، آن ارواح را از موت م.  كنديرند قبض ميم
ب در حال حركت در ي آنها را به آن ترتوحنايل ين دليبه هم.  كندي متيگرفته شده است، هدا
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اول موت، در حال قبض كردن ارواح، سپس عالم اموات، در حال بردن آن ارواح : ديان مردم ديم
  .نيريبه زندان خودشان در جهان ز

  . شونديز روشن مي نيسين كلمات عي ان مكاشفهيبا ا
. دي كالم مرا حفظ كند، موت را تا به ابد نخواهد ديم، اگر كسيگوين به شما مين آمي آم"

   )51 : 8 وحناي ( "
ماندار يد اي گوياو م.  را تجربه نخواهد كرديعي طبماندار مرگيد كه اي گوي نميسيع

.  كندي است اشاره نم موت كه جدا شدن روح از بدنيعياو به حالت طب. "دينخواهد دموت را "
 ظلمت كه نامش موت هت فرشتي كند، او به شخصي صحبت م"دن موتي د" ه او درباريوقت

  . كنديد و نامش عالم اموات است، اشاره مي آيگر ظلمت كه همراه او مي دهاست و فرشت
، هرگز تحت  بعد از جدا شدن از بدنيقيمانداران حقين است كه ارواح اي ايسيظور عمن

بلكه مثل الزاروس، ارواح .   ظلمت موت و عالم اموات قرار نخواهند گرفتي ها فرشتههسلط
قات خواهند  مال- فرشتگان نور – بعد از جدا شدن از بدن، با فرشتگان خدا يقيمانداران حقيا

  . شان را به فردوس رهنمون خواهند شديكرد، و آنها ا
 يم كه ميز بهتر درك كنيم كالم پولس رسول را ني توانيق، مين حقايبا در نظر گرفتن ا

 را وحناين كالم يو همچن ) 26 : 15اول قرن  (".شود موت استي دشمن آخر كه نابود م"د، يگو
   )14 : 20 مكاشفه ( ". آتش انداخته شدهاچي عالم اموات به در موت و"د، ي گويكه م

د به موت و عالم اموات، به عنوان اشخاص، فرشتگان يني بيات همانطور كه مين آيدر ا
ن دشمن خدا كه مورد يآخر.ت اشاره شده استيطان و دشمنان خدا و بشريظلمت، خادمان ش

 آتش انداخته خواهد هاچيكه همراه با عالم اموات به در. هد گرفت، موت است قرار خوايداور
  . و انسان، ملحق خواهند شد خادمان او اعم از فرشتهيطان، و مابقيشد، و در آنجا به اربابشان، ش

  . شدشه از حضور او دور انداخته خواهدي همين دشمن خدا براي، آخرين داوريبا ا
` 
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  چهل و هفتمفصل 
   ؟با كدام بدن

  
ز مردگان را آنگونه كه پولس رسول ي از رستاخي در پي پهدر سه فصل گذشته، سه مرحل

  .مي كرديبررس ) 24-23 :15ان يد به اول قرنتيمراجعه كن(  دهد يم ميتعل
ان مردگان ي از مق كه همراه با اوين عهد عتيح و مقدسيز مسي رستاخ– "حِ نوبري مس"
  . برخاستند
 اعصار هح در هميمانداران به مسي اه هم– "ح از آنِ او هستندي آنان كه در روز آمدن مس"

ان مردگان برخواهد ي او از مهس سلطنت هزار ساليح و قبل از تأسي مسيكه به همگان آمدن ثان
 . خاست

 .حيسلطنت هزار ساله مسان ي مردگان در پاه ماندي باقه هميز نهائي رستاخ- " انتها"

عت ي طبهم كه كتاب مقدس درباري پردازين موضوع مي ايشتر به بررسين فصل بيدر ا
  .  كنندي را آشكار ميزهائيز خواهند كرد چه چيان با آن رستاخيحي كه مسيبدن

 كه يان بدنيم، كه ميح كردين موضوع تصري اهقات و مطالعاتمان درباري تحقياز همان ابتدا
. وسته وجود دارديك ارتباط پي كند، يز مي كه رستاخي شود و بدني كه دفن مي و بدنردي ميم

ن يبه ا. كسان استي كه دفن شده است ي، با بدنيزد از نظر مادي خيان مردگان بر مي كه از ميبدن
 كامال ي است كه دفن شده بود، و نه خلق شدن بدنيز در واقع برخاستن همان بدنيمعنا كه رستاخ

  .ديجد
ان ي كه از مي، بدنيحيمانداران مسيم كه در مورد ايد اضافه كنيقت، باين حقيعالوه بر ا

  . را خواهد كردين و بزرگيرات معييزد، تغي خيمردگان بر م
  

   گندمهل مثل دانيتحل
 يان برخواهند خاست، طرح و بررسيحي مسن پرسش را كه با كدام بدنيپولس رسول كل ا

  . كنديم
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 احمق آنچه يند؟ ايآي مزند و به كدام بدنيخيمردگان چگونه برم«: دي گويا اگر كس ام"
-ي را كه خواهد شد مي نه آن جسميكاريو آنجه م. رديگردد جز آنكه بمي، زنده نميكاريتو م
ود، آن را كن خدا برحسب اراده خيل. گري ديهاا از دانهي مجرد خواه از گندم و يا، بلكه دانهيكار

   )38-35 :15ان ياول قرنت ( ".  تخمها جسم خودش رايكيدهد و به هر ي ميجسم
 مدفون و بدن برخاسته وجود ان بدني كه مي نشان دادن رابطه اينجا پولس رسول برايدر ا
 را قتيل، سه حقين تحليبر اساس ا.  پردازدي شود مي كه كاشته مي گندمهل مثل دانيدارد به تحل

  . شونديز بدن بكار برد، آشكار مي رستاخه توان درباريكه م
 يوستگيك پيد، ي آين بر مي كه از آن دانه از زمياهي شود و گي كه كاشته ميان دانه ايم

د، ي روي كه از آن مياهي كه در دانه وجود داشت هنوز هم در گيهمان   ماده ا. م استيمستق
 .وجود دارد

.  كنديدا مي پيرات عمده و آشكاريين بر آمدن، تغيد، در حي آي كه از دانه بر مياهيگ
 .د، كامال متفاوت استي روي كه از آن مياه با دانه ايشكل و صورت ظاهر گ

اه ي خاص تنها گههر دان. كنديد مشخص مي روي را كه از آن مياهيعت گيعت دانه، طبيطب
 جو، هدان.  كنديد مي گندم تولهتنها ساق گندم، هدان.  كنديد مي را كه موافق خود اوست، توليخاص

 . كنديد مي جو تولهز تنها ساقين

م، در مورد يك دانه به دست آورديش يل رويقت را كه از تحلين سه حقيد اياياكنون ب
  .مي بكار برز بدنيرستاخ

  . زد، وجود داردي خي كه بر مي شود و بدني كه دفن ميان بدنيم مي مستقيوستگيك پي
 شكل و صورت ظاهر بدن.  كنديدا مي پيرات عمده و آشكارييزد تغي خي كه بر ميبدن

 .شود، كامال متفاوت استي كه دفن ميبرخاسته با بدن

ك ي.  كنديزد مشخص مي خي را كه بر ميعت بدني شود، طبي كه دفن ميعت بدنيطب
 او بعد عت بدني خود و طبيني زميزندگماندار در يك ايط يان شرايم مي مستقي و منطقي علّهرابط

 .ان مردگان وجود داردياز برخاستن از م

ان مردگان يماندار پس از برخاستن از مي ا را كه بدنيراتييات تغيسپس پولس رسول جزئ
  .  دهديافت، شرح ميخواهد 
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م، يو گوشت بهاگر است يست، بلكه گوشت انسان، ديك نوع گوشت ني هر گوشت از "
 ي هست و جسمهاي آسمانيو جسمها. گريان، ديگر و گوشت ماهيگر و گوشت مرغان، ديد
گر و شان ماه يگر است؛ و شان آفتاب ديها، دينيگر و شان زميها، ديكن شان آسمانيز؛ لي نينيزم
ز ياست نن نهج يبه هم. را كه ستاره از ستاره در شان، فرق دارديگر، زيگر و شان ستارگان، ديد
گردد و در يزد؛ در ذلت كاشته ميخي بر ميفساديشود، و در بي مدر فساد كاشته. امت مردگانيق

 ياگر جسم نفسان. زديخي بر ميشود و جسم روحاني كاشته ميزد؛ جسم نفسانيخيجالل بر م
   )44-39 : 15ان ياول قرنت ( ". ز هستي نينه روحانيهست، هر آ

  .ميي افزايز مي را ن53 هي پولس، آيهال گفته يبه منظور تكم
              ". به بقا آراسته گرددين فاني را بپوشد و ايفسادين فاسد بيد ايبايرا كه مي ز"

   )53 : 15ان ياول قرنت( 
ان يماندار پس از برخاستن از مي ا كه بدنيراتييل پولس رسول در خصوص تغيتحل

  .ل خالصه نمودي توان بشرح ذيافت، را ميمردگان خواهد 
م، ي كه با آنها آشنا هستي مخلوقاتيان بدنهاي مي سازد كه حتيپولس خاطر نشان م

وانات، يانسانها، ح: كند ي اشاره مي اصلين گروه هاياو به ا.  وجود داردي و اساسيعي طبينفاوتها
 ييايميب شيترك. قت داردد مطابي حاصله از علوم جديجه هاين موضوع با نتيا. ان و پرندگانيماه

وانات كامال ير حي خون ساييايميب شين حال با تركي با اي انسانها مشابه است، ولهخون هم
  .تفاوت دارد

ز وجود يگر ني د، بدني و خاكيني زمي بدنهاه سازد كه باالتر از هميپولس خاطر نشان م
علم موفق . ر مطابقت دارديز با اكتشفات اخين موضوع نيا.  نامدي م"يآسمان"دارند، كه او آن را 

نكه بتواند او را در آنجا زنده نگه دارد، مجبور ي اي برايول. شده است تا انسان را به فضا برساند
نكه انسان بتواند در ي ايبرا.  نگه داردينيط زمي اتمسفر و شراي حاوهك محفظياست او را در 

 كه در ين بدني كامال متفاوت از ايد، الزم است تا بدن ادامه دهين به زندگي دور از زميفاصله ا
ن ي تواند چني خود نمي است، و به خودين كار او به خدا متكّي ايبرا. دا كنديحال حاضر دارد پ

 . را حاصل كنديبدن
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د، ماه و ستارگان ي خورش–م يني بي كه ميان اجرام آسماني سازد كه ميپولس خاطر نشان م
ماه صرفا نور . كنديد ميد خود نور توليخورش.  وجود دارديي تفاوتهاينائعت و روشي از نظر طب–

پولس .  وجود دارديي تفاوتهايز از نظر روشنائيان ستارگان نيدر م.  كنديد را منعكس ميخورش
از نظر . نطور خواهند بوديز هميان مردگان نيمانداران بعد از برخاستن از مي ايد كه بدنهاي گويم

 . خواهد بوديي تفاوتهاان آنهايجالل م

  . شده استييشگويز مردگان پي رستاخهقت دربارين حقي ا3-2 : 12 اليدر كتاب دان
نان به جهت يدار خواهند شد، اما اياند بدهين خوابيكه در خاك زمي از آنانياري و بس"

 افالك يينامان مثل روشيو حك. ي و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانيات جاودانيح
ند، مانند ستارگان خواهند بود ينماي مي را به راه عدالت رهبرياري كه بسيد و آنانيخواهند درخش

   )3-2 : 12 اليدان ( ". تا ابداآلباد
ز چه از نظر پاداش و چه از نظر ين بعد از رستاخي را كه مقدسيي تفاوتهاالينجا دانيدر ا

ماندار يشتر ايگران بيقت خدا به ديآنها كه در شناساندن حق. كندي مييشگويافت، پيواهند جالل خ
  .ديشتر خواهند درخشي بودند، بيو ساع

ه ستارگان، تحقق ي پر جالل شبيان مردگان با بدنهاين برخاسته از مير مقدسين تصويا
  .دهدي ممي است كه خدا به ابراهيهمان وعده ا

 آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را ياكنون بسو«: رون آورده، گفتيو او را ب "
   ) 5 : 15 شيدايپ ( ". ن خواهد بوديت تو چنيذر«:  گفتيپس به و» . شمرديتوان

مان يم اي خدا درست مثل خود ابراهه شود كه به وعدي مي كسانه شامل هممي ابراههيذر
قت، يدر حق.  كننديمان بذر كالم خدا را در قلبشان قبول مي آنها كه با ا– كردند آوردند و اطاعت

ان ي سازد تا در مين امكان را فراهم ميماندار است كه اير كالم خدا در قلب اين بذر فسادناپذيا
  . زديان مردگان برخيعادالن از م

 كه به كالم خدا يمانياد ايمانداران بر بني اهز، همي روز رستاخ خدا، درهدر روز تحقق وعد
 نشان داد مي خواهند بود كه خدا به ابراهيه ستارگانيان مردگان برخواهند خاست و شبيدارند از م

  .ن حال متفاوت در جاللي شمار و پرجالل و در عي ب–
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  پنج تفاوت عمده
  

 را كه يرات مشخصييز، پولس رسول تغيماندار پس از رستاخيك اي عت بدنيل طبيدر تحل
  . شمارديرخ خواهند داد بر م

د يبدن جد. يري و پي، فرسودگيماريب،بير تخرير است، و اسي فسادپذي فعلبدن
  .ير خواهد بود، و آزد هر نوع فساد و خرابيفسادناپذ

 .ر خواهد بود، و آزاد از مرگيد فناناپذيبدن جد. ر مرگي است و اسي فاني فعلبدن

. ده شده استي نام"ل ماي بدن ذل" 21 : 3 انيپيلين بدن در فيا. ن استي بدن ننگي فعلبدن
او از خدا  ي گناه و نااطاعتهجي انسان نتيبدن فعل . " بدن حقارتمان"ن است ي بهتر آن اهاما ترجم

ت يموفق. ي سقوط و نااستواري دائمهادآورندي به – حقارت است يشگين بدن منبع هميا. است
 هر اندازه كه بزرگ و مهم باشند، او همچنان خوار و ي و علمي هنرينه هاي انسان در زميها
 ي بدنز،يد بعد از رستاخين حال، بدن جديبا ا.  بدن خود استيتهاي و محدودي ماديازهايلِ نيذل

 .ي فعليتهاي و جالل و آزاد از تمام محدوديبائيخواهد بود پر از ز

 است كه انسان به ينين ديدفن شدن آخر.  قبر استي محكوم به ضعف و زبوني فعلبدن
 قدرت د از قبر باي بدن جديول.  انسان استي ضعف و زبونت اعترافي دهد و نهاي پس ممرگ

 مغلوب كردن ي و قدرت مطلق خدا است برايانگر توانائيز نمايخدا برخواهد خاست، و رستاخ
 .مرگ و قبر

 ترجمه شده است، يعي كه به طبيوناني هواژ . ( "ي نفسان" و يعي است طبي بدني فعلبدن
psuchikosه است كه از واژ psucheست كه ف ايح.  منشق شده است" نفس" ي به معنا
 .) در     ترجمه ها بكار گرفته نشده است"ي نفسان"ن واژه، ي ايصورت وصف

ن سه ياز ا.  باشد، انسان مقرر بود كه شامل روح، نفس و بدن خدا در خلقتهمطابق نقش
 را –بدن  نفس و –گر يم داشته باشد و دو عنصر دي مستقيعنصر، روح قادر بود تا با خدا رابطه ا

م شدنش در قبال وسوسه، ي سقوط انسان و تسلهجين حال، در نتيبا ا. تحت كنترل خود نگه دارد
ت انسان ين واقعه هم در شخصيا.  كنترل امور را در دست گرفتند– نفس و بدن –ن دو عنصر يا



 با كدام بدن
 

 

٤٨٠ 

هن و همجه، بديدر نت.  شد"ي نفسان"بدن او .  را بوجود آوردنديراتيي او تغيو هم در بدن ماد 
 يگر قادر نبودند تا آرزوهاي پست نفس قرار گرفتند، و دي در خدمت ارضاء آرزوهاياعمال بدن

  .بلند روح را تحقق بخشند
ن حال يبا ا.  تنگ روحه زندان و محفظ–ك زندان است ي "ي نفسان" ن بدنيك معنا ايبه 
دن به ي كامل در خدمت تحقق بخش  خواهد بود و بطور"يروحان"ز يد بعد از رستاخيبدن جد
گر كنترل امور را به دست يكبار ديد، يروح ملبس به بدن جد.  بلند روح خواهد بوديآروزها

  .  كامل با روح عمل خواهد كرديماندار در همĤهنگيت ايخواهد گرفت، و تمام شخص
 كند و يان ميح بيدن مس بدن آدم و بهسيد را با مقاي كهنه و جد بدنيپولس رسول تفاوتها

  . ه به بدن خداوند خواهد بوديز شبيماندار بعد از رستاخيد كه بدن اي افزايم
 است، يچنانكه خاك. ؛ انسان دوم خداوند است از آسمانين است خاكي انسان اول از زم"

و چنانكه صورت . باشنديها همچنان مي است، آسمانيز چنان هستند و چنانكه آسمانيان نيخاك
   )49-47 : 15ان ياول قرنت ( ". م گرفتيز خواهي را نيم، صورت آسماني را گرفتيخاك

 هه بدن انسان اول، آدم كه همي خود شبيعت خاكي انسان، در طبي فعلن معنا كه بدنيبه ا
واهد ح خيه بدن مسيز شبيماندار بعد از رستاخي بدن ايول.  باشديانسانها از او متولّد شده اند، م

  .مان به او از گناهانشان آزاد شده اندي است كه با اي كسانهس هميد رئي جدبود، كه در خلقت
  . دهديز به دست ميماندار بعد از رستاخي ا را از بدنير مشابهيپولس رسول تصو

اند را ح خدي مسيسي عيعنيدهنده ز نجاتي اما وطن ما در آسمان است كه از آنجا ن"
د او مصور يل خواهد نمود تا به صورت جسد مجيل ما را تبديم، كه شكل جسد ذليكشيانتظار م

   )21-20 :3 انيپيليف ( ". ع خود بگردانديز را مطيشود، برحسب عمل قوت خود كه همه چ
ر دهد كه به يينان تغل و خوار ما را چي ذلح قادر است بدنيد كه مسي گويه مين آيآخر

  . ل شوديبدن پر جالل خود او تبد
 يح مي مسي به هنگام بازگشت ثانيلين تبدي از چنير مشابهيز تصوي ن2 :3 وحنايدر اول 

  . مينيب
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م بود؛ لكن يم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهيبان، اآلن فرزندان خدا هستي حبي ا"
 ( ". ديم ديرا او را چنانكه هست خواهيم بود زيود، مانند او خواهم كه چون او ظاهر شيدانيم

   )2 : 3 وحناياول 
ست ياز نيجه نيح زنده خواهند بود و در نتي مسي كه به هنگام بازگشت ثانيانيحي مسيحت

  .ك چشم به هم زندن بدنشان متبدل خواهد شديزند در يان مردگان برخيكه از م
در . م شديكن همه متبدل خواهيد، ليم خوابيم كه همه نخواهيگوي ميما سر همانا به ش"

فساد يرا كرنا صدا خواهد داد، و مردگان، بير، زي، به مجرد نواختن صوراخينيالع، در طرفهيالحظه
   )52-51 :15ان ياول قرنت ( ". م شديخواهند برخاست و ما متبدل خواه

 ه هم"ن است كه ي منظور او ا"ديم خوابيما نخواه ه هم"د، ي گويآنجا كه پولس رسول م
گر، ي به عبارت د".م شديكن همه متبدل خواهي ل"د، ي گوي سپس در ادامه م".م مرديما نخواه

زند، بدنشان در ي خيان مردگان برميمانداران، چه آنها كه زنده هستند  و چه آنها كه از مي اههم
  .ك چشم به هم زندن متبدل خواهد شدي

ر يگر اسياو د. دهدي به دست ميل اشارات خوبيح، انجي مسعت خود بدني طبهباردر
 ياو م.  ما با آنها آشنا است نخواهد بودي آنگونه كه بدن خاكي و مكاني زمانيتهايمحدود

 تواست ياو م.  بسته بگذرديان درهاي توانست از مياو م. ب شوديل خود ظاهر و غيتوانست به م
گر كه هنوز آشكار    ير جوانب دين جنبه ها و ساياز ا. ن معراج كند و از آسمان نزول كندبه آسما

  . ه بدن خداوندشان خواهد بوديز و ربوده شدن، شبيمانداران بعد از رستاخينشده اند، بدن ا
ران يرپس ناعادالن و ش. ميافته صحبت كرديمانداران نجات ي از بدني رستاخهنجا درباريتا ا

  رند؟يميشوند؟ و در گناهانشان ميه نميچه؟ آنها كه گناهانشان فد
 و مجازات زنده خواهند ينها بجهت داوري كند، كه اي خود معلوم ميكتاب مقدس در جا

   خواهد بود؟يز چه بدني آنها بعد از رستاخبدن. شد
ن سؤال را يد اين بايابرابن.  شوديافت نميل ين سؤال در انجي اي برايچ جواب روشنيه

  . ميبدون جواب رها كن
  



 با كدام بدن
 

 

٤٨٢ 

  زي رستاخيت اصلياهم
  

  .  استيگاه مشخص و مركزي جاي دارايحي مسيز در زندگيل عمده، رستاخيبه سه دل
  .حي مسيسي عي گناهيز اعالم خدا است بر بيل است كه رستاخين دلياول
 يعنيامت مردگان يد از قيف گرد پسر خدا به قوت معروتيو به حسب روح قدوس"

   )4 : 1 يانروم ( "ح ي مسيسيخداوند ما ع
ان يهودي ي شوراي اول دادگاه مذهب–ح به دو دادگاه فرا خوانده شده بود ين، مسيش از ايپ

ح را انكار يهر دو دادگاه پسر خدا بودن مس. الطسيوس بي پنطي رومي واليويو سپس دادگاه دن
 كردند تا مانع باز ينكه، هر دو دادگاه متفقا سعيمضافا ا.  نمودند مرگكردند و او را محكوم به

 مهر كردن قبر استفاده كردند ي مخصوص برايان از مهرهايهودين منظور، يبه هم. شدن قبر شوند
  .ز نگهبانان و سربازان مسلّح بر سر قبر نگه داشتندي ني روميو وال

مهر گشوده شد، نگهبان مسلّح فلج . ما مداخله نمودي مستقن همه، خدا در روز سوميبا ا
 را ي روميان و واليهودي يمات شوراين عمل خدا تصميبا ا. رون آمديان قبر بيح از ميشد، و مس

  . گناه خدا بودن را به اثبات رساندي بر پسر بيح مبني مسيباطل كرد، و ادعا
 كه يست بر بخشش و نجاتيدييهر تأن است كه ميز ايت رستاخيل مهم بر اهمين دليدوم

  . ح توبه كرده استيمان به مسي  فراهم نموده است كه با اي گناهكاريخدا برا
       ".زانده شديد و به سبب عادل شدن ما برخيم گردي كه به سبب گناهان ما تسل"

   )25 : 4 يانروم(
.  دارديردگان بستگان ميح از مي دهد كه نجات گناهكار به برخاستن مسيه نشان مين آيا
ات ي نجات گناهكار و اعطاء حي مانده بود، قول خدا برايا قبر باقيب و ي صليح بر روياگر مس
ان مردگان است يح برخاسته از مي و قبول مستنها اعتراف. افتي ي به او هرگز تحقق نميجاودان
  .  آوردير گناه را به ارمغان م بيروزي و پيات جاوداني گناهكار، بخشش، آرامش، حيكه برا

 كه خدا يمان آوري و در دل خود اي كن خداوند را اعترافيسيرا اگر به زبان خود عي ز"
   )9 : 10 روميان ( ".    افتي يد، نجات خواهيزانياو را از مردگان برخ
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 يمان قلبيا) 2 به عنوان خداوند يسي آشكار به عاعتراف) 1:  دارديز بستگينجات به دو چ
مان به يمانِ نجات بخش، ايجه، ايدر نت. زانده استيان مردگان برخينكه خدا او را از ميبه ا

  . افتيمان ندارند، نجات نخواهند يان مردگان ايح از ميآنان كه به برخاستن مس. ز استيرستاخ
ان مردگان يح از ميمساگر .  دهدين را به دست نمي جز ايجه ايچ نتيعقل و منطق ه

 اگر او برخاسته است، يول.  بخشش و نجات گناهكار نداردي برايچ قدرتيبرنخاسته است، ه
  . د، در آن صورت او قادر است ببخشد و نجات دهديگوين را ميز هميچنانكه كتاب مقدس ن

ت ينهايند، نجات بي نزد خدا آيله وي را كه بوسيز قادر است كه آنانين جهت ني از ا"
   )25 : 7ان يعبران ( ". شان را بكنديبخشد، چونكه دائما زنده است تا شفاعت ا

  . كندي است كه خدا اعطاء مي نجاتي منطقهح، الزميز مسيرستاخ
 مملو و پر از ييكويدانم كه خود از نين ميقيز درباره شما ي برادران من، خود ني لكن ا"

   )14 : 15ان ياول قرنت ( ". ديهستگر يكديحت نمودن يكمال معرفت و قادر بر نص
   )17 : 15ان ياول قرنت ( ".   خدا فخر دارمي دركارهايسيح عي پس به مس"

 يز مادي كه رستاخيونياله. انات آشكار كتاب مقدس استيد بيت معاصر مؤيحيط مسيشرا
 ي، ول كنندي پردازي خواهند تئوري توانند هر قدر كه مي كنند، ميح را انكار مي مسيو شخص

  . ده استي گناهكاران آمرزيست، آرامش و شادي قابل درك ني شخصهز كه هرگز به تجربيك چي
ت هدف يد و غايت اميز نهاين است كه رستاخيز ايت رستاخيل اهمين دليباالخره، سوم

  . استيني زمين زندگيان در ايحي ما مسيماني ايزندگ
او با .  او استيني اعمال زمههم ي و منتهاييز هدف نهايد، رستاخي گويپولس رسول م

  :دي گوي خود ميحائي مسي زندگهزياشاره به انگ
 را بشناسم و با موت او مشابه ي وي را و شراكت در رنجهايامت وي و تا او را و قوت ق"

ا تابحال ينكه تا به حال به چنگ آورده ينه ا. امت از مردگان برسميمگر به هر وجه به ق. گردم
ز مرا يح ني آن مسيد آن را بدست آورم كه برايكوشم بلكه شاي آن مي در پيلكامل شده باشم، و

   )12-10 :3 انيپيليف ( ". بدست آورد
 مگر بهر وجه " و "بشناسم...  را يامت ويقوت ق...  تا ": دين دو عبارت دقت كنيبه ا

 ين جهان او را از منتهايز در اي چچي دهد تا هي پولس رسول اجازه نم".امت از مردگان برسميبق



 با كدام بدن
 

 

٤٨٤ 

د مانند يز باي نيحين نظر، طرز فكر هر مسياز ا.  باز دارد-امت مردگاني  ق–ش ياعتقاد و زنجها
  .پولس رسول باشد
ك ي ييحاي مسي و زندگيحيمان مسيز وجود نداشته باشد، در آنصورت اياگر رستاخ

  .ستيش نيز بيب حزن انگيفر
                  ". ميتر ع مردم بدبختيم، از جميدواريح امير مسن جهان دي اگر فقط در ا"

  )19 :15ان ياول قرنت( 
م، در آنصورت هدف و منظور يمان داشته باشيز ايگر، اگر واقعا به رستاخيبه عبارت د

  .ميبا بهر وجه به آن برس: ز مانند هدف پولس رسول خواهد بودي ما ني زندگياصل
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  اوري جاودانيد - بخش هفتم
 

  
   ".  تو تا ابداآلباد استي هاي جمله كالم تو راستي است و تمامي داور"

 )160:119 مزمور( 
  



 خدايي كه داور همه است

 

 

٤٨٦ 

  فصل چهل و هشتم
  .خدايي كه داور همه است

  
ترتيب   را به2-1:6در سراسر اين كتاب شش تعليم اساسي مسيحيت و موجود در عبرانيان 

  .مورد بررسي قرار داديم
  وبه از اعمال مردهت

 ايمان به خدا

 تعليم تعميدها

 ها نهادن دست

  مردگان قيام

 داوري جاوداني

باشد مورد   كه همانا داوري جاوداني مي را مقدسي خواهيم آخرين اصل كتاب حال مي
  .بررسي قرار دهيم

مقدس  ي كتابمكاشفه كل. 1: در اين فصل به دو جنبه از داوري الهي اشاره خواهيم كرد
  .اصول اصلي مربوط به اجراي داوري الهي. 2. كند دربارة خدا كه او را داور همه معرفي مي

 
  افتن خشم داوري به خاطر فيضيكاهش 

 
مقدس در رابطه با داوري الهي بايد به كتاب عبرانيان  در آغاز، جهت بررسي تعليم كتاب

  .رجوع كنيم
 شهر خداي حي يعني اورشليم سماوي و به ايد به جبل صهيون و  بلكه تقرب جسته"
زادگاني كه در آسمان مكتوبند و به خداي  شماره از محفل فرشتگان و كليساي نخست جنود بي

داور جميع و به ارواح عادالن مكمل و به عيسي متوسط عهدجديد و به خون پاشيده شده كه 
  )24-22:12عبرانيان   (". متكلم است به معني نيكوتر از خون هابيل
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دهد كه در شهر سماوي خود به اتفاق همه مقدسين و  اين سه آيه خدا را نشان مي
  .كليد مهم تحليل اين آيات همان عدد سه است. كند شدگان زندگي مي فديه

  :اند اوالً اين سه ايه از سه جزء تشكيل شده
  كنند مكان سكونت خدا را توصيف مي. 1 
  كنند ه در شهر سماوي با خدا زندگي ميدهند ك تعداد بيشماري را نشان مي. 2 
  .كنند خدا را معرفي مي. 3 

اند سه بخش مربوط به  هر كدام از اين سه جز خود از سه بخش كوجكتر تشكيل شده
  .»اورشليم سماوي«. 3و »  حييشهر خدا«. 2» كوه صهيون«. 1محل سكونت خدا عبارتند از 

نيز از سه بخش تشكيل يافته » كنند ي ميتعداد بيشمار افرادي كه در آنجا با خدا زندگ«
» زادگاني كه در آسمان مكتوبند كليساي نخست«. 2» شماره از محفل فرشتگان جنود بي«. 1: است

  توان چنين توضيح داد تايي مي هاي سه با توجه به اين گروه. »ارواح عادالن مكمل«. 3
اند و به  به خوبي حفظ كردهدر اينجا به كساني اشاره دارد كه قلمرو خود را » فرشتگان«

. اند اولين شورش شيطان و شرارت جهاني مردان و فرشتگان در دوران قبل از طوفان ملحق نشده
اند و   يافتهاند و تولد تازه معرف مقدسيني است كه تازه ايمان آورده» زادگان كليساي نخست«

ارواح «.  الهي در مسيح هستند  تازهبر خلقتدر نتيجه نو. نامشان در آسمان نوشته شده است
معرف مقدسين اعصار گذشته است كه در تمام عمر خود در راه ايمان قدم » عادالن مكمل

  . اند اند و به تدريج به كمال رسيده گذاشته
. 2» خداي داور جميع«. 1: در باالخره معرفي خود خدا به سه شكل صورت گرفته است

كه متكلم است به ] خون پاشيده شده عيسي[به خون پاشيده شده «. 3» سط عهدجديدعيسي متو«
  .»معني نيكوتر از خون هابيل

. ميمقدسي رد اين مكان آسماني را تشريح كن بگذاريد با چشمان روحاني و ديدگاه كتاب
» يعخداي داورِ جم«در قسمت مركزي آن مكان با خدايِ با ابهت، با شكوه و حيرت آور يعني 

شود ـ داور همه،  صورت يك داور ابدي و مطلق به ما معرفي مي در اينجا خدا به. شويم روبرو مي
  .ها داور آسمان و زمين، داور فرشتگان و انسان
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ماند ـ نه  شد ديگر جايي براي گناهكار باقي نمي صورت داور ظاهر مي اما اگر خدا فقط به
بنابراين . اند  يافتهقدسيني كه در عهدجديد تولد تازهبراي ارواح كامل شده عهدعتيق و نه براي م

دهد ـ  طبق فيض الهي كالم خدا تصوير خداي داور را به سمت تصوير عيسي واسطه سوق مي
هاي گمشده و گناهكار واسطه شود و  تواند بين عدالت، خداي قدوس و انسان تنها كسي كه مي

شود چرا كه خون عيسي تنها وسيله  ن تصوير با خون عيسي كامل مياي. ها را با هم آشتي دهد آن
  .شود ها با خدا محسوب مي و بهاي آشتي انسان

در اين تصوير خون عيسي با خون هابيل مقايسه شده است و سه نكته در اين رابطه به 
  :خورد چشم مي

ت يت در اثر جناطور ناگهاني و بدون رضاي خون هابيل بنا به اراده خودش ريخته نشد و به
ها ريخته  عنوان بهاي كفاره انسان خته شد؛ ولي خون عيسي بنا به ارادة آزاد و رضايت خود بهير

  .شد
 فيض در آسمان ريخته خون هابيل روي زمين ريخته شد اما خون عيسي در پيشگاه تخت

 .شد

 بگيرد، ولي خون عيسي خون هابيل به سوي خدا فرياد برآورد تا انتقامش را از قاتل خود
 .كند ض و آمرزش گناهكار شفاعت مييبراي ف

عنوان داور همه در اثر فيض و لطف الهي در عمل  بينبم كه مكاشفة الهي به بنابراين مي
عنوان خداي  همين مكاشفه خدا به. آورد شفاعت مسيح و قطرات خون او به حالت تعديل در مي

مقدس در رابطه با همين   است با كل مكاشفه كتابتر شده داور كه با فيض و رحمت ماليم
  .كند موضوع مطابقت مي
اين . دهد كه حق مطلق و ابدي داوري تنها به خدا تعلق دارد مقدس نشان مي كل كتاب

  : به خداوند گفتعنوان نمونه، ابراهيم به. توان در سراسر عهدعتيق هم مشاهده كرد موضوع را مي
  )25:18 پيدايش ("تو آيا داور تمام جهان، انصاف نخواهد كرد؟  حاشا از "

  :مي خوانينطور ميق ايگر عهد عتيو در كتب د
  ". عمون داوري نمايد اسرائيل و بني  پس يهوه كه داور مطلق است امروز در ميان بني"

  )27:11 داوران(
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  )11:58 مزمور  (". كند اوري مي هر آينه خدايي هست كه در جهان د"
  :گويد  خطاب به خدا مينويسنده مزمور

  )2:94مزمور (" اي داور جهان متعال شو"
  )22:33 اشعيا (".داور ما است  زيرا خداوند"

و نه در ترين ماهيت ابدي خداوند نه در داوري بلكه در فيض،  ترين و كامل يقياما حق
همين حقيقت در توصيف غضب و داوري تهديد .  شوديان ميخشم و غضب بلكه در رحمت نما

  . ارائه شده است21:28 كنندة خدا در اشعيا
خواهد برخاست و چنانكه در وادي جبعون ) كرد( زيرا خداوند چنانكه در كوه فراصيم "

ار عجيب خود را به جا آورد و عمل خويش خشمناك خواهد شد، تا كار خود يعني ك) نمود(
  . يعني عمل غريب خويش را به انجام رساند

خاطر غضب و داوري دشمنان  كند كه به اشعياي نبي در اين آيه خداوند را توصيف مي
  .دهد كه اين عمل خداوند عجيب و غريب است ولي در توضيح خود نشان مي. خيزد خود برمي

. متضاد است و خداوند بالطبع دوست ندارد غضبناك شودخشم و داوري با ماهيت الهي 
از آنجايي كه انسان .  ناسپاس و ناپاك همين استيها ولي واكنش مسلم خدا نسبت به انسان

شود كه خداوند خالق اين  خاطر كارهايش باعث مي مخلوق منحرف شده و سرگردان است به
  . چنين خشمگين شود و داوري نمايد

هاي داوري  ها و روش رسيم، انگيزه كنيم و به عهدجديد مي را طي ميهمچنانكه عهدعتيق 
كند كه  بينيم كه عهدجديد بر اين حقيقت تأكيد مي باز هم مي. گردد تر مي الهي بر ايمان واضح

  .غضب و داوري براي ماهيت و هدف الهي امري است غريب
وسيلة او جهان  ، بلكه تا به زيرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوري كند"

  )17 :3 وحناي  (".نجات يابد
پندارند بلكه بر شما ير مي تاخيد چنانكه بعضي نماير نميخداوند در وعده خود تاخ"
  )9 :3دوم پطرس  (". ندي هالك گردد بلكه همه بتوبه گرايخواهد كه كسيد چون نمينمايتحمل م

مقدس خدا دوست دارد همه از رحمت و نجات او  ابطبق آيات فوق و ديگر آيات كت
ن ي ان حال، عهدجديد ما را در مكاشفهيبا ا. مند شوند ولي از غضب و داوري اكراه دارد بهره
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توان اين حالت را در روش داوري او  ورزد و مي خداوند از داوري اكراه مي.  برديشتر ميحقيقت پ
  .واهد آمد مشاهده كردكه در نهايت به اجرا در خ

  
  پدر ـ پسر ـ كالم

  
پطرس . در وهلة اول و بواسطه حق جاوداني و مطلق، داوري به خداي پدر تعلق دارد

خوانيد كه بدون ظاهربيني بر حسب اعمال هر كس داوري   و چون او را پدر مي": گويد رسول مي
  )17:1س پطر اول  ( ". نمايد مي

 نشان 5 باب اما مسيح در يوحنا. فه خداي پدر استيها وظ ه فوق داوري انسانمطابق با آي
دهد كه خداي پدر برحسب حكمت مطلق خود در نظر گرفت تمام داوري را به پسر واگذار  مي
  .كند

تا آنكه .  را به پسر سپرده استيكند بلكه تمام داوري نميچكس داوريرا كه پدر بر هيز"
 كه به پسر حرمت نكند به يدارند وكسيرا حرمت بدارند همچنانكه پدر را حرمت مهمه پسر 

  )22-21 : 5 يوحنا  (". كه او را فرستاد احترام نكرده استيپدر
  
ز عطا كرده است كه در خود ين پسر را نيات دارد همچنيرا همچنانكه پدر در خود حيز"

 ".را كه پسر انسان استي هم بكند زيه است كه داورديو بدو قدرت بخش. ات داشته باشديح
  )26-25 : 5 وحناي(

و بنا به دو . آيد كه كار داوري را پدر به پسر محول كرده است از آيات فوق چنين برمي
كه با عمل داوري، حرمت و ياز آنجائ. 1: دليل زير خداي پدر داوري را به پسر بخشيده است

 را كه به ي شوند تا همان احتراميها ملزم م ز همراه است، لذا، همة انساني آن ن ازياحترام ناش
مسيح هم پسر خداست هم پسر انسان بدان . 2. ز بگذارندي پسر ني گذاشتند به خداي پدر ميخدا

تواند مطابق با تجربه  معنا كه هم از ماهيت انساني و هم از ماهيت الهي برخوردار است بنابراين مي
  .هاي انساني جسماني به خوبي داوري كند ها  و وسوسه در برابر همة سستيخودش 



491   چهل و هشتمفصل 
 

 

بدان . شود البته فيض و رحمت هم در ماهيت الهي پسر، درست مثل خداي پدر ديده مي
ز به نوبة خود قدرت يبه همين دليل او ن. معنا كه مسيح هم دوست ندارد مردم را داوري كند

  :گويد كند، عيسي مي  كالم خدا واگذار ميت از شخص خود بهيداوري را در نها
ام تا  كنم زيرا كه نيامده  و اگر كسي كالم مرا شنيد وايمان نياورد، من بر او داوري نمي"

هر كه مرا حقير شمارد و كالم مرا قبول نكند، . جهان را داوري كنم بلكه تا جهان را نجات بخشم
 گفتم در روز بازپسين بر او داوري خواهد كسي هست كه در حق او داوري كند، همان كالمي كه

  )48-47 :12 يوحنا  (". كرد
ار ين است آن معيا.  شودي باالخره به كالم خدا واگذار ميب كار داورين ترتيبه ا

  .ك روز پاسخگو باشنديد ير و عادالنه كه همه انسانها در مقابل آن بايرناپذييتغ
  : گويد  خدا ذكر شده است چرا كه داود به خداوند ميدر عهدعتيق همين مكاشفه كالم

           ".  جملة كالم تو راستي است و تماميِ داوريِ عدالت تو تا ابداآلباد است"
  )160:119 مزمور(

شود، و از  فهميم كه معيارها و اصول داوري خدا در كالم او يافت مي از آيه فوق مي
  . باشنديناپذير م هستند مانند آن تا به ابد ثابت و تغييركه جزئي از آن يآنجائ

  
 چهار اصل داوري، در كالم

  
اصول داوري الهي و موجود در كالم خدا كدامند؟ پولس در اين رابطه به چهار اصل اشاره 

  .توان آنها را به شرح زير خالصه كرد كند كه مي مي
  .ردگويد كه داوري خدا بر حق مطابقت دا اوالً پولس مي

كني، هر كه باشي عذري نداري زيرا كه به آنچه بر ديگري   لهذا اي آدمي كه حكم مي"
و . آوري كني، همان كارها را به عمل مي زيرا تو كه حكم مي. دهي كني، فتوا بر خود مي حكم مي

  )2-1:2 روميان  (". دانيم كه حكم خدا بر كنندگانِِ چنين اعمال بر حق است مي
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كند كه ديگران را با يك  اي صحبت مي پولس در آيات فوق در اصل دربارة افراد مذهبي
گويد كه خداوند اينگونه قضاوت  پولس مي. معيار و خودشان را با معيار ديگر محكوم مي كنند

اگر درستي و حقيقت داوري الهي را كه نسبت به ديگران . حكم خداوند بر حق است. كند نمي
داوري .  بشناسيم يقيناً ما نيز به همان طريق خود و ديگران را داوري خواهيم كردگيرد كار مي به

  .خدا هميشه بر حق است و در حقيقت كالمش آشكار شده است
اين امر نشان ) 17:17 يوحنا (" كالم تو راستي است": گويد خود عيسي خطاب به پدر مي

  .ص حكم كننده و محكوم شونده يكي استدهد كه معيار راستي خدا در مورد شخ مي
 كه بر هركس بر ": گيرد ها صورت مي انسان» اعمال«دوم آنكه داوري الهي مطابق با 

  )6:2 روميان (". حسب اعمالش جزا خواهد داد
  .مقدس اشاره شده است به اين اصل چندين بار در سراسر كتاب

      ". نمايد رحسب اعمال هركس داوري ميب......خوانيد  و چون او را پدر مي"
  )17:1س پطر اول(

و  دفترها را : ......خوانيم   مي12:20مجدداً طبق گزارش مربوط به داوري نهايي در مكاشفه 
  .و بر مردگان داوري شد، برحسب اعمال ايشان از آنچه در دفترها مكتوب است.....گشودند

 دفتر در زبان انگليسي معاصر واژة. در آيه فوق جالب و واضح است»فترهاد«كاربرد كلمه 
bookاند اطالق   معموالً به چند صفحه كاغذ كه پشت سر هم و از يك طرف به هم وصل شده

صورت يك صفحة بلند از پوست، چرم يا  اما در روزگار عهدجديد يك دفتر معموالً به.  شوديم
. كردند پيچاندند و موقع خواندن آن را باز مي  شكل طومار ميآمد كه به هر ماده ديگر به شمار مي

يك نوع از اين طومارها كه هفت بار پشت سر هم مهر شده بود، در حقيقت جزء مهم كتاب 
  . دهد سمبليك مكاشفه را تشكيل مي

در ميان وسايل مختلف و پيشرفته در تكنولوژي معاصر براي ثبت و انتقال اطالعات كه 
تر است  هاي معاصر خيلي نزديك دهد و به كتاب رهاي قديمي را در خود جاي مياطالعات طوما

اين نوارها هم درست به همان شكل طومارهاي قديمي . همان نوارهاي الكترو مغناطيسي هستند
با توجه .ها نيست شوند ولي براي خواندن اطالعات ضبط شده در آن نياز به بازكردن آن پيچيده مي

ها همه اعمال در  توان فهميد كه در سراسر زندگي انسان كترومغناطيسي بهتر ميبه تصوير نوار ال
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شود صداي انسان را ضبط كرد و به كمك نوار  درست همانطور كه مي. شوند يك جا ثبت مي
يا طومار خدا در آسمان هم تمام عملكرد اشخاص » دفتر« را نگه داشت در  الكترومغناطيسي آن

و طبق گزارش اعمال ثبت شده در اين طومار . شود ضبط و نگهداري ميطور كامل  فرداً فرد به
  . آسماني، هر كس داوري خواهد شد
اي محدود  را صرفاً به اعمال ظاهري» اعمال«د معناي كلمه ياما دقت داشته باشيد كه نبا

مقدس گفته شده است كه خدا در  در تمام كتاب. كرد كه ديگران هم قادر به ديدن آن هستند
اشان را هم  هاي دروني ها و نيت ها در كنار اعمال خارجي او افكار دروني و انگيزه وري انساندا

  .داوري خواهد كرد
مسيح برحسب   در روزي كه خدا رازهاي مردم را داوري خواهد نمود به وساطت عيسي"

  )16:2 روميان (".بشارت من
 خداوند بيايد كه خفاياي ظلمت را روشن  لهذا پيش از وقت به چيزي حكم مكنيد تا"

 ".آنگاه هركس را مدح از خدا خواهد بود. ها را به ظهور خواهد آورد هاي دل خواهد كرد و نيت
  )5:4ن قرنتيا اول(

وسيلة كالم خدا صورت خواهد گرفت بيان شده  همين حقيقت در واقع در دواري كه به
  .است

هاي قلب  و مميز افكار و نيت....تا جدا كنند نَفْس و روح.....است....زنده زيرا كالم خدا "
چيز در چشمان او كه كار ما با وي است،   از نظر او مخفي نيست بلكه همهاست و هيچ خلقت
  )13-12:4عبرانيان  (". باشد برهنه و منكشف مي
ها را، بلكه افكار و  ابل رؤيت انسانبينيم كه خدا نه تنها اعمال ظاهري و ق بنابراين مي

به همين خاطر است كه . كند ز ثبت مييهاي قلب و ذهنشان را ن هاي دروني و نيت مقاصد، انگيز
  .ها را بر حسب اعمالشان داوري خواهد كرد گويد كه خدا انسان مقدس مي كتاب

 زيرا نزد خدا ":  آمده است11:2 سومين اصل و معيار مربوط به داوري الهي در روميان
   ". طرفداري نيست

 از عبارت partiality» طرفداري« به جاي كلمة 1611جيمز صفحة  در ترجمة كينگ
دهد كه خدا در حكم  و نشان مي. استفاده شده است] الفظي، از روي ظاهر تحت[حرمت شخص 
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صيات ظاهري خصو. گيرد ها قرار نمي و قضاوت خود تحت تأثر خصوصيات ظاهري انسان
  .شخص قادر نيستند شخصيت و عملكرد واقعي انسان ها را آشكار كنند

ها گاهي در قضاوت خود نژاد، مذهب، تخصص، موقعيت اجتماعي، ظاهر فيزيكي،  انسان
تأثير خصوصيات ظاهري  وجه تحت هيچ ولي خدا به. گيرند ثروت، تحصيالت و غيره را مدنظر مي

  .گيرد قرار نمي
نگرد و خداوند به دل  نگرد، زيرا كه انسان به ظاهر مي ند مثل انسان نمي چونكه خداو"

  )7:16ل سموئي اول (". نگرد مي
كه بر ديگران حكم  گيرد بلكه بر كساني تأثير افراد قرار نمي تنها تحت خود خداوند نه

مقدس به  هيچ اصل ديگري در كتاب. كند تا مبادا به آن گونه رفتار كنند كنند دقيقاً نظارت مي مي
در عهدعتيق نه بار و در عهدجديد هفت بار يعني جمعاً شانزده . ن مورد تكرار نشده استياندازة ا

تأثير  وجه تحت مقدس قيد شده است كه در داوري و قضاوت نبايد به هيچ بار در كتاب
  .خصوصيات ظاهري قرار گرفت

در . است» عتيمطابق با شر« داوري الهي چهارمين اصل مربوط به داوري آن است كه
  :خوانيم  اينگونه ميروميان

شريعت نيز هالك شوند و آناني كه با شريعت   گناه كنند، بي زير آناني كه بدون شريعت"
  )12:2 روميان (".گناه كنند، از شريعت برايشان حكم خواهد شد

گويد كه هر كس مطابق با معيار نور اخالقي كه در اختيار دارد  طور كل مي آيه فوق به
 موسي آن كه معيار اخالق الهي را كامالً درك كرده و طبق شريعت كساني. محكوم خواهد شد

كه شريعت  اما كساني. معيارها برايشان آشكار شده طبق همان شريعت هم محكوم خواهند شد
طور كامل برايشان روشن نشده است طبق آن محكوم نخواهند شد بلكه مطابق با مكاشفة  موسي به

  .شود انگيز بر نژاد بشري آشكار مي كلي الهي كه از طريق طبيعت اعجاب
وسيلة   زيرا كه چيزهاي ناديدة او يعني قوت سرمدي والوهيتش از حين آفرينش عالم به"

  )20:1 روميان  (". شود تا ايشان را عذري نباشد كارهاي او فهميده و ديده مي
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 ذات خداوند يعني قدرت و الوهيت جاودانه اش در گويد مكاشفه پولس در آيه فوق مي
كه  ها يعني همة كساني ها در همه جا بدون توجه به نژاد و مذهب آن ، به همة انسانتمامي خلقت

  ..    درك و فهم هستند داده شده استي داراطبيعتاً
كه مطابق كالم خدا مكاشفه  اما كساني. ها همين است بنابراين معيار اصلي داوري انسان

.  محكوم خواهند شدياند با معيار بزرگتر آن دانش اخالق خاص و ديگري از او دريافت كرده
ه به هر شخص داده شده است صورت بنابراين، داوري طبق آن نور و طبق معيار دانش اخالقي ك

  .خواهد گرفت
 را عيسي در روزگار خود براي مردم اينگونه شرح عتيهمين معيار داوري طبق نور شر

  :داد
ها ظاهر شد  هايي كه اكثر از معجزات وي در آن  آنگاه شروع به مالمت نمود بر آن شهر"

زيرا اگر معجزاتي كه ! صيدا واي بر تو اي بيت! خورزينواي بر تو اي «. زيرا كه توبه نكرده بودند
شد هر آينه مدتي در پالس و خاكستر توبه  در شما ظاهر گشت، در صور و صيدون ظاهر مي

گويم كه در روز جزا حالت صور و صيدون از شما سهل تر خواهد  ليكن به شما مي. نمودند مي
 سرنگون خواهي شد زيرا هرگاه اي، به جهنم و تو اي كفرناحوم كه تا به فلك سرافراشته. بود

ليكن به شما . ماند  مي شد، هر آينه تا امروز باقي معجزاتي كه در تو پديد آمد در سدوم ظاهر مي
  )24-20:11 متي ("» .تر خواهد بود گويم كه در روز جزا حالت زمين سدوم از تو سهل مي

آلود روزگار قديم ـ صور ـ صيدون و  د كه شهرهاي گناهگوي عيسي در آيات فوق مي
از . ها بود جزا خواهند ديد سدوم مطابق با معيار دانش اخالقي كه در آن زمان در دست انسان

صيدا ـ طبق معيار بسيار بزرگتر دانشي  طرفي ديگر شهرهاي روزگار خود عيسي ـ خورزين، بيت
به همين دليل داوري . داشتند جزا خواهند ديدواسطة حضور و شخص عيسي و خدمت او  كه به

  .تر خواهد بود تر از داوري شهرهاي قديمي شهرهاي روزگار عيسي شديدتر و سخت
ما كه امروز زنده هستيم طبق . حال بياييد اين اصل را براي روزگار خودمان بكار بريم

در . ري خواهيم شدمعيار نور اخالقي و درك و دانشي كه در اختيار نسل ما قرار دارد داو
كبير احتماالً ميزان دانش  اشان مسيحيت است مثل آمريكا و بريتانياي كشورهايي كه دين رسمي
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به همين . توانند به آن  دسترسي پيدا كنند تر مي ها بيشتر بوده و نسبت به پيشينيان خود راحت آن
  :گويد اب به نسل ما ميآيه زير را عيسي خط. خاطر معيار داوري ما شديدتر از همه خواهد بود

و به هر كسي كه .  اما آنكه نادانسته كارهاي شايسته ضرب كند، تازيانه كم خواهد خورد"
عطا زياده شود از وي مطالبه زيادتر گردد و نزد هر كه امانت بيشتر نهند از او بازخواست زيادتر 

  )48:12 لوقا  (". خواهند كرد
  :  خدا چهار اصل بنيادي براي داوري وجود داردبنابراين مطابق با كالم

  مطابق با حقيقت
 مطابق با اعمال

 )يا توجه به ظاهر اشخاص(بدون جانبداري 

 . كه در دسترس افراد مورد داوري وجود دارديعتيمطابق با نور شر
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  فصل چهل و نهم
  هاي الهي در طول تاريخ داوري

  
خواهيم   اينك مي48 و توضيح داده شده در فصل با توجه به معيارهاي كلي داوري الهي

  .كند ها را داوري مي ها انسان به دو مرحله مجزا و جدايي اشاره كنيم كه خداوند طي آن
  

  داوري تاريخي در برابر داوري ابدي
  

اولين مرحله داوري الهي در زمان است؛ يعني بخشي از داوري خدا كه در تاريخ بشر به 
به دومين مرحله داوري .  مرحله داوري الهي همان داوري ابدي استدومين. رسد انجام مي

داوري جاوداني در طول زمان يا در تاريخ بشر ) 2:6عبرانيان . (شود گفته مي» داوري جاوداني«
 خ، يان زمان و تاري پس از پايعنيكه پس از آن، داوري جاوداني داوري است . گيرد صورت نمي

  . ونددي پي مها به ابديت روح همة انسان
 مقدس در باب داوري خدا در ابديت هدف اصلي مطالعات ما در واقع بررسي تعليم كتاب

. طور خالصه اولين مرحله داوري يعني داوري در تاريخ را بررسي كنيم اما بهتر است به. است
ي او در ابديت از لحاظ منطق و بدين ترتيب با مشاهده تفاوت بين داوري خدا در تاريخ و داور

مقدس را كه ظاهراً با هم تناقض دارند با هم  توانيم بعضي از جمالت كتاب مقدس بهتر مي كتاب
دهد را در نظر  عنوان مثال حكم و هشداري كه در آيه زير خدا به قوم اسرائيل مي به. تطبيق دهيم

  :بگيرد
آسمان است، و از آنچه پايين در زمين  صورتي تراشيده و هيچ تمثالي از آنچه باال در "

ها را عبادت  ها سجده مكن و آن نزد آن. است، و از آنچه در آب زير زمين است، براي خود مساز
خداي غيور هستم، كه انتقام گناه پدران را از پسران تا . باشم زيرا من كه يهوه خدا تو مي. منما

و تا هزار پشت بر آناني كه مرا دوست . گيرم پشت سوم و چهارم از آناني كه مرا دشمن دارند مي
  )6-4:20 خروج  (".كنم دارند و احكام مرا نگاه دارند، رحمت مي
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  :گويد آورد و مي  نيز وعده و هشدار خدا را كه به قوم اسرائيل داده است به ياد ميارميا
ران را به آغوش پسرانشان بعد از ايشان نمايي و عقوبت گناه پد  كه به هزاران احسان مي"

  )18:32 ارميا  (". باشد خداي عظيم جبار كه اسم تو يهوه صبايوت مي! رساني مي
دهند كه در بعضي از موارد خاص  مقدس نشان مي آيات فوق و بقيه آيات موجود در كتاب

.  نسل سوم يا چهارم محكوم كندهاي بعدي را تا شود كه خدا نسل حداقل گناه يك نسل باعث مي
طبق اين . شود كه خدا هزار نسل بعد از آن را هم بركت دهد برعكس عدالت يك نسل باعث مي

  . شود ها مربوط مي آيات داوري خدا به زمان يعني تاريخ انسان
تر از داوري كلي خدا بايد به ديگر آياتي هم توجه داشته  به منظور ترسيم تصوير واضح

شوند  ترين تصوير در پيام زير ديده مي واضح. شوند  مربوط ميبه داوري خدا در ابديتباشيم كه 
  :دهد  نبي به قوم خود يعني اسرائيل ميكه خداوند از طريق حزقيال

شما چه كار داريد كه اين مثَل را دربارة زمين «:  و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت"
خداوند » .هاي پسران كند گرديد پدران انگور ترش خوردند و دندان! گوييد زنيد و مي يل مياسرائ

اينك همة . به حيات خودم قسم كه بعد از اين مثل را در اسرائيل نخواهيد آورد«: گويد يهوه مي
ها از آن من  كه جان پدر است، همچنين جان پسر نيز، هر دوي آن ها از آن منند چنان جان
  )4-1:18 حزقيال  (". شند، هر كسي كه گناه ورزد او خواهد مردبا مي

دهد كه وقتي خدا از طريق نبي خود قوم اسرائيل را   مقدس نشان مي اين قسمت از كتاب
كردند خودشان را تبرئه كنند لذا وضعيت  كند مردم سعي مي  شان توبيخ مييبه خاطر قانون شكن

گفتند كه علت زوال ملي قوم  ها مي آن. دادند هاي پيشين نسبت مي اه نسلاسف بار خود را به گن
ها را كه در آن  اسرائيل درآن روزگارهمانا گناه پيشينيان خود بوده است و خدا نبايد تنها آن

ر  و با اين پيام اين نوع عذوسيلة حزقيال اما خدا به. بردند محكوم كند وضعيت اخالقي به سر مي
  .كند  رد مييو بهانه را به كل

هاي گذشته بوده  گرچه ممكن است كه علت زوال و انحطاط ملي قوم اسرائيل گناه نسل
ها را شخصاً مسئول وضعيت  گويد كه هر يك از آن دهد و مي ها هشدار مي باشد ولي خدا به آن

 محكوم خواهد كرد، صرفاً به خاطر -  در ابديت- يداند و هر كدام را به تنهائ اخالقي خود مي
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هاي  در قسمت. ها خصوصيت و عملكرد خودش نه به خاطر عملكرد و رفتارهاي پيشينيان آن
  . به اين نكته با شدت بيشتري تأكيد شده استبعدي در كتاب حزقيال

 متحمل گناه پسر متحمل گناه پدرش نخواهد بود و پدر.  هر كه گناه كند او خواهد مرد"
عدالت مرد عادل بر خودش خواهد بود و شرارت مرد شرير بر خودش . پسرش نخواهد بود

  )20:18 حزقيال  (". خواهد بود
ن داوري يا» .هر كه گناه كند او خواهد مرد«. تمام اين متن اشاره به هر فرد و شخص دارد

 به ي است ـ داوري كه بواسطه آن هر جانينهائست، بلكه داوري هر كس به تيملي يا خانوادگي ن
  .وستي خواهد پتي آن مقدر است در ابديآنچه كه برا
  : شود  از همان باب اشاره مي24 نكته مجدداً در آيه نبه اي

 و اگر مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم نموده، موافق همه رجاساتي كه شريران "
 او زنده خواهد ماند؟ ني بلكه تمامي عدالت او كه كرده است به ياد آورده كنند عمل نمايد آيا مي

  )24:18 حزقيال (". نخواهد شد و در خيانتي كه نموده و در گناهي كه ورزيده است خواهد مرد
،  نشان ».در خيانتي كه نمود و در گناهي كه ورزيده است خواهد مرد«جمله آخر اين آيه  

ت كند كه طي آن روح شخص از مرحلة زمان به ابدي كه خدا راجع به وضعيتي صحبت ميدهد  مي
روحي . كند وضعيت هر روح در آن لحظه در واقع سرنوشت او را در ابديت معين مي. پيوندد مي

صورت  يمان به سلهمين حقيقت در جامعه. ميرد هرگز به حضور خدا نخواهد رفت كه در گناه مي
  .درخت افتاده چنين عنوان شده است

سوي شمال بيفتد، در همانجا كه درخت افتاده است    اگر درخت به سوي جنوب يا به"
  )3:11 جامعه  (". خواهد ماند

جا كه درخت افتاده است خواهد  در همان«. منظور از درخت افتاده همان انسان مرده است
انسان در هر وضعيت كه بميرد . دهد رخت همان محل ماندن درخت را نشان ميافتادن د» .ماند

 چه سرنوشتي پيدا خواهد دهد كه در ابديت  دارد نشان مييعني وضعيتي كه روحش هنگام مرگ
ه با توجه به همين موضوع هر روح بايد نسبت به خودش پاسخگو باشد و تنها بايد نسبت ب. كرد

  .موقعيت خود مسئول باشد
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 به داوري الهي و ابدي خدا در مورد هر روح  و جامعهآيات ذكر شده در كتاب حزقيال
  .شود  مربوط ميسرنوشت هر روح به وضعيت آن روح هنگام مرگ. شوند مربوط مي

 خوانديم به داوري خدا در تاريخ  و ارميااز طرفي ديگر متوني را كه پيشتر از كتب خروج
  .پذيرد شوند، كه نسل اندر نسل در كارهاي خانوادگي، ملل و كل نژاد انسان صورت مي مربوط مي

. با توجه به اين موضوع، بين اين دو داوري الهي هيچگونه تناقصي و تضادي وجود ندارد
و اين جزئي . هاي بعدي بگذارد اند تأثير خوب يا بدي روي نسلتو در تاريخ عملكرد يك نسل مي

 پس از پايان زمان و تاريخ هر كدام از ولي در ابديت. شود از داوري خدا در تاريخ محسوب مي
تواند از طريق  هيچ روحي نمي. ها بايد به تنهايي به خاطر اعمال و رفتارش به خدا پاسخ دهد روح

تواند مجازات  ر ديگر بخشوده شود و هيچ روحي به خاطر عذاب روح ديگر نميعدالت يك نف
  .شود ت گفته ميبه اين نوع مجازات الهي مجازات در ابدي. شود

  
  هاي تاريخي هاي مربوط به داوري نمونه

 
  .خواهيم نگاهي اجمالي به چند نمونه از داوري خدا در تاريخ بياندازيم حال مي
مقدس به چند نمونه از اين نوع داوري اشاره شده است كه باعث شده خدا  ابدر كت

هاي بعدي  نسبت به گناهان و شرايط خاصي چنان واكنش آشكار و جدي نشان دهد تا براي نسل
  .هم كه احتمال دارد به همانگونه وسوسه شده و گناه ورزند هشداري داده باشد

  .باشد  سدوم وعموره ميي به شهرهاهاي بارز داوري خدا نسبت يكي از نمونه
و آن .  آنگاه خداوند بر سدوم و عموره، گوگرد آتش، از حضور خداوند از آسمان بارانيد"

              ". شهرها، و تمام وادي، و جميع سنة شهرها و نباتات زمين را واژگون ساخت
   )25-24:19 پيدايش(

  :اند  چندين بار اشاره كردهمؤلفين عهدجديد به اين واقعه
ها  ها فرمود و آن  و شهرهاي سدوم و عموره را خاكستر نموده، حكم به واژگون شدن آن"

  )6:2س پطر دوم (". ديني خواهند كرد عبرتي ساخت را براي آناني كه بعد از اين بي
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ثال و الگوي بودند از گويد كه اين واقعة اسفناك در شهرهاي سدوم و عموره م پطرس مي
  .رفتار خدا نسبت به همان نوع گناهاني كه در آن شهرها مردم مرتكب شده بودند

دهد كه در  ي در رابطه با شرايط مهم اخالقي و اجتماعي توضيح خيلي مهمي محزقيال
  :گويد كشد چرا كه خدا به اورشليم مي واقع سدوم را به تصوير مي

واهرت سدوم اين بود كه تكبر و فراواني نان و سعادتمندي رفاهيت براي  اينك گناه خ"
  )49:16 حزقيال  (". او و دخترانش بود و فقيران و مسكينان را دستگير ننمودند

كند كه عبارتند از تكبر،  خدا در اينجا به چهار علت نابودي اخالقي سدوم اشاره مي
عالوه بر اين چهار . رفاهيت، و دستگيري ننمودن فقيران و مسكينانفرواناني نان، سعادتمندي 

  .اند نسبت داده» سدوم«علت، روابط جنسي نامشروع را هم به 
قدر دقيق است چرا كه امروز در تمدن  مقدس چ شود كه كتاب بار ديگر برايمان ثابت مي

 نوع عملكردهاي اخالقي بينيم كه چگونه در بسياري از مراكز بزرگ اجتماعي همان مدرن هم مي
گويد كه اين نوع گناه به همان روش  مقدس نمي كتاب. و اجتماعي، فساد جنسي به بار آورده است

دهد كه واكنش خدا نسبت به اين نوع  سدوم و عموره داوري تاريخي خواهد شد ولي به ما ياد مي
  .گناه در تمام طول تاريخ همانگونه است كه بر سر سدوم آورد

كه به نوعي دچار انحرافات اخالقي   به اين موضوع از داوري خدا همة كسانيبا توجه
حتي اگر هم در صحنة تاريخ داوري خدا . اي از بين خواهند رفت شوند بدون هيچ عذر و بهانه مي

  . بسيار شديد خواهد بودها در ابديت بر سرشان نزول نكند داوري آن
رجوع (كنيم  ري خدا را در داستان حنانيا و سفيره مشاهده مينمونة اسفناك ديگري از داو

  ).10-1:5شود به اعمال 
و قسمتي از . ها اموالشان را فروختند آن. حنانيا و همسرش سفيره افرادي مذهبي بودند

اين كار به خودي خود بايد .  كار خدا در اختيار رسوالن گذاشتنديعنوان هديه برا پولشان را به
كردند تمام پول حاصل از فروش زمينشان را براي  ها آن بود كه ادعا مي گناه آن. دش مجازات مي

ها را تعريف و تمجيد  چرا كه مي خواستند رسوالن و ساير مسيحيان آن. اند كار خدا اهدا كرده
  .كنند
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 برد و ابتدا ي آنها پياكاريالقدس نشان داد، پطرس به ر اي كه روح واسطة مكاشفه اما به
آنها .  محكوم نمودب روح القدسي فري و تالش برايره را به خاطر دروغ گوئي و سپس سفايحنان

 خدا ين داوريا.  پطرس افتاده جان باختنديهايز آنقدر نسبت به گناه خود ملزم شدند كه در پاين
  .  گذاشتيقير عميافتند، تأثي كه درباره آن اطالع ي مردميرو

  )11 : 5اعمال   (".دند فروگرفتينرا شنيرا كه اي و همه آنانساي كليمامد تي شدي و خوف"
ع و ينطور سريان را ايحين نوع رفتار مسيشه ايست كه خدا همين معنا نين به ايالبته ا

ان يحي مسياكارير خدا در قبال دروغ و ريرناپذييكرد تغيكن رويول.  قرار دهديغمناك مورد داور
  . ده شده استير كشي به تصوساينده كلي آيداد به عنوان هشدار به تمام نسلهايون ريدر هم

 ي مختلف داوري تا كنون از نمونه هايل از زمان موسي اسرائيخ بني بزرگتر، تارياسيدر مق
 ورودشان به ل داد، و قبل ازي اسرائي را به بنعتياز همان زمان كه خدا شر. خدا پر شده است
ن او، ي از فرامي و سركشي هشدار داد، درصورت نافرمانيشان توسط موسيارض موعود، به ا

  .  خواهد كرديشان را داوريا
ل را ي اسرائيخدا ابتدا بن. ديتوان دي  م45-14 : 26 انين هشدارها را در الويك نمونه از اي
ن يكه هنوز در سرزمي زماني شان حتيبه خاطر نافرمان سازد كه ي آگاه مي گوناگونيهاياز داور

دهد كه در صورت يشان هشدار ميو سپس به ا. شان وارد خواهند آمديخودشان ساكن هستند، بر ا
ن خود ي آنها از سرزمهشان وارد خواهند آمد كه بواسطي بر اي سختريهاي، داوريادامه نافرمان

  .  خواهند شدگانه پراكندهي بينهاي وطن شده در سرزميجال
د، آنگاه غضب به خالف شما ييد و به خالف من رفتار نماين، مرا نشنويو اگر با وجود ا"

است خواهم كرد و گوشت ي گناهانتان، شما را هفت چندان سيز برايرفتار خواهم كرد، و من ن
 بلند شما را يو مكانها. د خورديد خورد، وگوشت دختران خود را خواهيپسران خود را خواه

 ي بتهايها شما را بر الشهيهاخراب خواهم ساخت، و اصنام شما را قطع خواهم كرد، و الشه
 شما را خراب خواهم يشما خواهم افكند، و جان من شما را مكروه خواهد داشت و شهرها

 شما را نخواهم ي خوشبوي عطرهايران خواهم كرد، و بوي مقدس شمار ارا ويساخت، و مكانها
 كه دشمنان شما كه در آن ساكن باشند، يران خواهم ساخت، به حدين را ويو من زم. دييبو



503   چهل و نهمفصل 
 

 

ر را در عقب شما يان امتها پراكنده خواهم ساخت، و شمشيو شما را در م. ر خواهند شديمتح
  )33-27 : 26 انيالو   (". شما خراب خواهد شديران و شهرهاين شما ويد، و زميخواهم كش

 ين بني به سرزميالدي م70 در سال طسي تي روم به فرماندهيمپراطوربا هجوم ارتش ا
ل تحقق ي اسرائيخ بنيت در تارن نبويات اي، تمام جزئي بعدي در پي پيورشهايل و با ياسرائ

  .افتندي
 مجبور به  يان ساكن شهر از فرط گرسنگيهوديم را محاصره كرد، ي اورشلطسي تيوقت

ران ي شهر ويپس از آن تمام امكان مقدس و مذهب. خوردن گوشت پسران و دختران خود شدند
.  وطن كردنديا جالي فروخته شدند و يا به بردگيز ي ني از مردم قتل عام شدند؛ مابقيريكث. شدند

 به ز راي وارد شدند و همه چيهودي ي اطراف به داخل شهرهاينهاي از سرزميهودير ياقوام غ
، خدا يهودير يان اقوام غيل در مي اسرائي بنيط اسفناك پراكندگي در شرايحت. غارت بردند

  .دهدين قوم ادامه مي خود به ايهمچنان به هشدارها
ن دشمنان شما ضعف خواهم فرستاد، و آواز برگ رانده يه شما در زمي بقيو اما دردلها"
ر فرار كند، خواهند ي كه از شمشي مثل كسياندهد، و بدون تعاقب كنيزانيشان را خواهد گريشده، ا

 يخت، با آنكه كسير خواهند ريگر مثل از دم شمشيكدي يو به رو. خت و خواهند افتاديگر
 )37-36 : 26 انيالو   (". مقاومت با دشمنان خود نخواهد بوديارايتعاقب نكند، و شما را 

 ي بنيت هادر طول قرون پراكندگن نبوي اهم كه هميني بين قوم، ميخ گذشته ايبانگاه به تار
  .افته اندير و قتل عام تحق ي، تحق، ترسيل در جهان، بصورت شرمندگياسرائ

ض خود را هرگز ب ي دهدكه رحمت و فيت، خداوعده من نبويان همين همه، در پايبا ا
  . گرداندير نمل بي اسرائيطور كامال از بن

شان را رد نخواهم كرد، ين دشمنان خود باشند، من ايز چون در زمين همه نيو با وجود ا"
را كه يشان بشكنم، زيشان را هالك كنم، و عهد خود را با ايشان را مكروه نخواهم داشت تا ايو ا

   )44 : 26 انيالو   ( ". شان هستمي ايهوه خدايمن 
ان يز در ميافته اند، وعده رحمت او ني تحقق ي خدا بهجهت داوريدارهاهمچنانكه هش

 هاء نوشته شده است، هميبا در نظر گرفتن آنچه كه در كتب انب.  او محقق شده استي هايداور
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ن كه يرا در همان حيز. ع استي وسياسي و رحمت خدا در مقيانگر داوريل نماي اسرائيخ بنيتار
  .كنديغ نميشا دريزاز اي دهد رحمت خود را نيقرار م ين قم را مورد اوريخدا ا

 را در داستان راحاب آنگونه كه در ين داورين نمونه از رحمت خدا در حيبرجسته تر
  .افتي توان ي نقل شده است، موشعي كتاب 6 ي ال2 يبابها

ك ياو  دادند، يه او شهادت مي بر علي او، همگيط زندگي راحاب و هم شراههم گذشت
 يرد و در شهري خدا قرار گي تعلق داشت كه مقرر بود مورد داوريفاحشه بود، و به همان قوم

 خود را به رحمت خدا يمان و فروتنين همه، او با ايبا ا. ن برودي كرد كه قرار بود از بي ميزندگ
ك يواج با بعد از آن او با ازد.  بخشدي اهل خانه اش را نجات مهجه خود و هميدر نت. اندازديم

  . ح متولد شدي شود كه از آن مسي مي، عضو شجره ايلياسرائ
ط يا شراي گذشته  و ي به خاطر زندگيچ جاني كند، كه هين مورد راحاب ثابت ميبنابر ا

 يك و ظلمانيك نفر تا چه حد تاريست كه گذشته يمهم ن. شودي اش، مورد لعنت واقع نميفعل
مان ي كند تا چه حد فاسد و ناگوار است، تنها، توبه و اي مي كه در آن زندگيط فعليست وشرا

  .  خدا را باطل نموده ورحمت او را فرا بخوانندي توانند داوري ميشخص
ح شده است، هم يخ آنگونه كه در كتاب مقدس به آن تصريم كه تاريني بيب مين ترتيبه ا

 ين داوري در سخت تريحت.  كندي، آشكار مي و هم رحمت خدارا در ارتباط با اعمال آدميداور
 ل در مزمورين دليبه هم. باشديض و رحمت مي خدا همچنان فيها، باز هم هدف و منظور اصل

  . نطور خالصه شده استيخ اي خدا در تار، مكاشفه43 : 107
هند  خداوند را خوايهاشان رحمتيد؟ كه ايزها تفكر نماين چيست خردمند تا بديك"

   )43 : 107 مزمور   ( ".ديفهم
ر خدا در به ظهور رساندن يرناپذيي تغه ارادهخ مكاشفين درس تاريماندار، مهمتريك اي يبرا

 و كامل ي نهائيم، كه داورين اشتباه را مرتكب شويد اين حال، نبايبا ا. ض و رحمت خود استيف
  :دهدينباره هشدار ميپولس رسول در ا. خ محقق خواهد شديار ته اعمال انسان در پهنههم

 را تعاقب يخرامد، اما بعضي ميشان به داوري ايش روي آشكار است و پيگناهان بعض"
   ". داشتيگرگون باشد، نتوان مخفي كه دييكو واضح است و آنهاين اعمال نيو همچن. كنديم
   )25-24 : 5موتائوس ياول ت(
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  . مشابه آمده استيز هشداري ن11 : 8 در جامعه
شان يآدم در اندرون اين جهت دل بنيشود، از اي مجرا نمي بر عمل بد بزوديچونكه فتو"

   )11 : 8 جامعه   ( ". شودي جازم مي بدكرداريبرا
 در  خدا بطور كامليدهند كهداوريات از كتاب مقدس به ما هشدار مين گروه آيهردو ا

 درك يبرا. كنديمانداران صدق مي اشرار و هم اهن موضوع هم درباريا.  شوديخ آشكار نميتار
  .مي بنگرتيم و به ابديخ بگذريد از تاري خدا، باي نهائيبهتر و كامل داور
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  پنجاهمفصل 
 حي مسيمسند داور

 
ابد، ي ي با آنها تحقق مي جاوداني داور را كهي در پي مهم و پهد سه مرحليدر عهد جد

 ينوع تخت: ز استيك چي تنها در يگرين سه مرحله نسبت به ديك از ايز هر يوجه تما. آمده اند
  .ندي نشي مي آن به جهت داوريكه داور بر رو

  
.  است"حي مسيمسند داور"ند، ي نشي آن مي كه داور كه اور بر روين مرحله، تختيدر اول

ان يحيح، مسيروان و بندگان مسي قرار خواهند گرفت، پي مورد داورن تختيرابر ا كه در بيآنان
 ههم.  شوديخوانده م"حيتخت جالل مس"، ين مرحله، تخت داوريدر دوم. ، خواهند بوديقيحق

ن تخت، قبل از يمانند در برابر اي مين باقي زميم، بر رويبت عظيان مصيماندار كه در پاير ايملل غ
 .رندي گي قرار مين، مورد داوري زميح بر روي مسه سلطنت هزار سالير پائب

 هن مرحله هميدر ا.  شودي خوانده م"ديتخت بزرگ سف"، ي داورن مرحله، تختيدر سوم
 قرار ين تخت مورد داوريح در برابراي مسهان سلطنت هزار ساليزند و در پاي خيمردگان بر م

  . رنديگيم
  

 . خواهند شديان داوريحيابتدا مس
 

 كه مقرر است ي داورهن مرحلي اولهد درباريم كه در عهد جدي كني آغاز ميريابتدا با تصو
ن يم، در برابر ايهمانطور كه گفت. ح به همانجا برسد، داده شده استي مسيدر برابر مسند داور

 يان داوريحي مست كهين واقعي اي بعضيد برايشا.  خواهند شدي داوريقيان حقيحيمسند، مس
 قرار ي باشند كه مورد داورين كسانينكه آنها اوليب به نظر برسد، چه رسد به ايخواهند شد عج

  . از اصول كتاب مقدس استيكيت ين واقعين حال، ايبا ا. رندي گيم
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 از خانه خدا شروع شود؛ و اگر شروع آن از ماست، پس ين زمان است كه داوريرا اي ز"
 نجات يكنند چه خواهد شد؟ و اگر عادل به دشواري نمل خدا را اطاعتيج كه انيعاقبت كسان

   )18-17 : 4اول پطرس    ( "افت خواهد شد؟ين و گناهكار كجا يديابد، بي
 – خدا ه خان– " ما " با ي دارد كه داوري، اظهار ميحيك مسينجا پطرس به عنوان يدر ا

قت را با ين حقيا. كنديان اشاره ميحين دو عبارت او به مسيواضح است كه باا. آغاز خواهد شد
 يب" يعني " كنندي نمل خدا را اطاعتي كه انجي كسان"ن دو عبارت با عبارت يسه ايمقا
 مربوط به ين داوري كند كه اوليان ميحا بين، پطرس صريبنابرا. افتي توان دريم"مانانيا

  .  خواهد بوديقيان حقيحيمس
 به اني خود به رومه متفاوت از رساليز دو بار به طور مشابه در دو جايلس رسول نپو

  . كنديان اشاره ميحي مسيداور
؟ يشمارير ميز چرا برادر خود را حقيا توني؟ يكني لكن تو چرا بر برادر خود حكم م"

   )10  :14 روميان   ( ".م شديح حاضر خواهيش مسند مسيزانرو كه همه پ
   )12 : 14 روميان   ( ". از ما حساب خود را به خدا خواهد داديكيپس هر "

  " از مايكيهر " كه دوبار تكرار شده است، و عبارت " برادر خود"ه عبارت ين دو آيدرا
نباره يپولس درا.  كنديان صحبت ميحي مسي داورهكنندكه پولس رسول درباريواضح و آشكار م

ك از ين كار را با هر يح خود اي كنند، چون مسيگر را داوريكديد هرگز يان نبايحيد، مسي گويم
  .ميد تنها به او پاسخگو باشيك از ما بايما خواهد كرد، و هر 

.  خواهد بوديك موضوع كامال شخصيم، ي داني را جاودانه ميكه داوريشه، جائيمثل هم
پولس در . د شده استيرد، تأكيگي كه پولس رسول به كار م" از مايكيهر "قت در عبارتين حقيا
  . كنديان استفاده ميحي مسيف داوري توصين عبارت براي خوداز هميگر از رساله هاي ديكي

 خود را يم تا هر كس اعمال بدنيح حاضر شويش مسند مسيرا الزم است كه همه ما پي ز"
   )10 : 5دوم قرن    ( ".ك و چه بديابد، بحسب آنچه كرده باشد، چه نيب

ت را كه پولس رسول ين واقعي بكار گرفته شده در آن، ايگر خود متن و واژه هاي دكباري
د ي به فرد تأك" هر كس"باز هم عبارت .  سازدي كند را آشكار ميان صحبت ميحي مسهفقط دربار

  . كنديم
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 قرار خواهند ين مرحله مورد داوريدارد، آنچه كه در اين اظهار ميپولس رسول همچن
 خود بر ي شخصي زندگي طيحي هر مسي كارها و رفتارهايعني – هستند "ياعمال بدن"گرفت 

  .ني زميرو
 ي به هنگام زندگيحيك مسي كند كه هر عمل انجام شده توسط يح ميپولس رسول تصر

 وجود دارد، و نه ينه گروه سوم. ك و بد تعلق خواهد داشتي از دو گروه نيكي خود، به ينيزم
هر . يا منفي  مثبت و -ن است يك ارزش معي ي دارايحيك فرد مسيهر عمل . يحالت خنث

 كامل وبه خاطر جالل خدا ، انجام شود، از نظر خدا بد و نا مقبول مان و اطاعتي كه در ايعمل
  .مي باشيد در انتظار داوري بايحيك از ما به عنوان مسيل ساده است كه هر ين دليو به هم. است

 يح به هنگام داوري كه مسيي جاهن صحبت كردن درباريول در حدر هر دو جا، پولس رس
 كه يوناني هواژ. كندي استفاده م"حي مسيمسند داور"ارخواهند داشت، از عبارت يان در اختيحيمس
 ي بلند است كه برايي سكوين واژه به معنيا.  استbema ترجمه شده است "يمسند داور"به 

ن واژه داللت يد ايگر عهد جدي ديدر بخشها. ردي گيرار مخاطب قرار دادن مردم مورد استفاده ق
ان دعوا ي شد تا به جري او استفاده مهنديا نماي كند كه توسط امپراطور روم و ي ميبر مكان قضاوت

  .  شد، گوش فرا دهديو قضاوت در هر مورد كه نزد او بر پا م
 ي كه ميند رومك شهري كه پولس رسول از حق خود به عنوان يبه عنوان مثال، وقت

  :نطور گفتي شود، استفاده كرد، ايست توسط خود امپراطور داوريبا
هود يبه . د محاكمه من بشوديبايام كه در آنجا مستادهيصر ايدر محكمه ق«:  پولس گفت"

   )10 : 25اعمال    ( "»يدانيكو ميز نيام، چنانكه تو ن نكردهيچ ظلميه
 ين همان واژه اي است و اbemaرد، يگيصر بكار مي قي مسند داوري كه پولس برايواژه ا

 قرار خواهد يان را مورد داوريحي مسهح از آچا همي كه مسي مكانيگر براي دياست كه او در جا
  .ردي گيداد ، بكار م

  



509   پنجاهمفصل 
 

 

 فر بلكه پاداشي كينه برا
 قرار خواهد يان رامورد داوريحي مسه خود، هميح با آن از مسند داوري كه مسيقضاوت

   خواهد بود؟يچه نوع قضاوتداد، 
ت و يان، هرگز به جهت محكوميحي مسيم كه داوريد كنيد به وضوح تأكيز بايقبل از هر چ

د شده است، ي تأئياتيقت مهم و حين حقيد، اي مختلف عهد جديدر جاها.  نخواهد بوديفردهيك
  . ست آزاد شده ايت ابدي محكومح از ترسي در مسيقيماندار حقيكه هر ا

  :دي گوين باره مي درايسيع
است، اورداآلن بر او حكم شدهيمان نيمان آرد، بر او حكم نشود؛ اما هر كه ايآنكه به او ا"

   )18 : 3 وحناي   ( ".اوردهيمان نيگانه خدا ايبه جهت آنكه به اسم پسر 
 يح محكوم نميدر مس يقيماندار حقيا. ز وجود دارديك تفاوت آشكار و متماينجا يدر ا

  . شوديش محكوم مي اعتقاديمان باالخره به خاطر بي ايشود، ب
  .دهدينان را مين اطميق خود هميروان صديك از پيح به هر ي، مسوحنايل يدر انج

ات يمان آورد، حيم هر كه كالم مرا بشنودو به فرستنده من ايگوين به شما مين آميآم"
   )24 : 5 وحناي   ( ".ات منتقل گشته استيد بلكه از موت به حيآي نمي داور دارد و دريجاودان

 ي مظاعف مينانيمان كالم او را قبول كند، اطمي كه با ايمانداريح به هر اينجا مسيدر ا
ات ي به حياو از موت روحان. افتي را خواهد يات جاوداني باالخره حيماندارين ايچن. دهد

نان به ين اطميپولس رسول هم. ت نخواهد آمدي و محكوميو هرگز داور.  گرددينتقل م ميجاودان
  .  كنديت را تكرار مي از محكوميرهائ

ح در شما است، جسم به سبب گناه مرده است و اما روح، به سبب عدالت، يو اگر مس"
   )10 : 8 روميان   ( ". ات استيح

 آن يجه ي كه نتيح هرگز با داوري در مسيقيقمانداران حيدهند كه ايات نشان مين آي اههم
 يح هرگز لزومي در مسيقيماندار حقيقت، ايدر حق. ت شان باشد، روبرو نخواهند شديمحكوم

 به عنوان ي كسيوقت. ردي قرار بگي كه مرتكب شده است مورد داوريندارد به خاطر گناهان
 كند كه او ي مرد و اعترافي پذيه م آورد، او را به عنوان نجات دهنديمان ميح ايگناهكار به مس
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گر هرگز ي كند ودي گناهان او را فورا و بالكل محو مه او و همهخداوند است، خدا تمام گذشت
 هن وعده را به همي، خدا اي در پي و ر دو فصل پايدوبار در كتاب اشع.  آوردياد نميآنها رابه 

  . دهديه نموده است، مياده و فد كه آنها رانجات ديكسان
اد نخواهم ي تو را محو ساختم  گناهان تو را بياي من هستم من كه بخاطر خود خطا"

   )25 : 43 اياشع   ( ".آورد
پس نزد من بازگشت . ظ و گناهانت را مانند ابر محو ساختمي تو را مثل ابر غليرهاي تقص"

   )22 : 44 اياشع   ( ".امه كردهيرا تو را فدينما ز
ه، هم به گناه ها اشاره شده است وهم به يد در هر دو آيكنيهمانطور كه مالحظه م

 به "رهايتقص"كن يل. ستندي ني قانون شكني هستند كه لزوما به معني، خطاهائ"گناه هان". رهايتقص
 "ظيابر غل"رها به يو تقص"ابر" ل است كه گناه هان بهين دليبه هم.  از قانون هستندي سركشيمعن
 يض و قدرت خدا براين حال، فيبا ا. ره تر هستندي ت"رهايتقص" كه ين معنيبه ا. ه شدهانديتشب

  . كننديت ميمحو كردن هردو آنها كفا
 ي مي هر انسان در آسمان ثبت و نگه داريني زمي زنگهم كه سابقيدر فصل گذشته گفت

س يز به نوار الكترومغناطي شود  را ني مين سابقه نگه دارين ا كه در آ"يكتاب"ن نوع يهمچن. شود
هر . ز استين تشابه نه تنها در روش ثبت اطالعات بلكه در روش پاك شدن آنها نيا. ميه كرديتشب

ه آن اشتباه را با برگرداندن هد يم ظرف چند ثاني تواني نوار رخ دهد، مي اگر بر روياشتباه
 .مياك كن نوار كامال پيدستگاه بر رو

ك نوار را ظرف چند ي ي توند تمام اطالعات ثبت شده بر روي است كه ميله اي وسيحت
 آن ي توان بر رويد كه مي آيك نوار كامال پاك بدست ميب ين ترتيبه ا.  كنده بالكل پاك يثان
  .  وجود داشته باشد، ثبت كرديغام قبلي از پيد بدون آنكه اثريغام جديك پي

كه يوقت. ن منوال استيز وضع به هميك گناهكار ني ي زندگيظات آسماندر رابطه با محفو
 ي آسمانهله پاك كننديد، خدا همان وسي آيح ميمان نزد مسين بار با توبه واي اوليك گناه كار براي

 ين فرد گناهكار فورا و بطور كامل پاك ميشيب، تمم گناهان پين ترتيبها. رديگيخود را بكار م
مان يد توأم با اي جديك زندگي آن ي توان بر رويد كه مي آياك بدست مك نوار پيشوند، و 

 است كه ضمن يماندار مرتكب گناه شود، تنها كافيپس از آن هر وقت كه ا. وعدالت را ثبت كرد
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كبار يب ين ترتي كند، و به ايز تنها همان بخش از نوار را پاك ميخدا ن.  به آن، توبه كنداعتراف
  .  شودير نوار كامال پاك مگيد

   ". استيكيد كه در نور است و از برادر خود نفرت دارد، تا حال در تاريگوي كه ميكس"
   )9 : 1 وحناياول ( 

 يعي كند، شفي گناهيد؛ و اگر كسيسم تا گناه نكنينوين را به شما مي فرزندان من، اي ا"
و اوست كفاره بجهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلكه . ح عادلي مسيسي عيعنيم نزد پدر يدار

   )2-1 : 2 وحناياول    ( ". زيبه جهت تمام جهان ن
د، ي نما گناه كند وسپس توبه كند و به آن اعترافيمانداريدهند كه اگر ايات نشان مين آيا

  .  شودياك م اش پيگردد، و از تمام نا عدالتيگناهش محو م
ن كار خدا جهت يا.  بترسدي نهائياز ندارد تا از داوري نيقيماندار حقيك ايل ين دليبه هم

 ي نمي از گناه باقين معنا است كه سابقه اي گناهان او به اهپاك كردن گناهكار و محو كردن سابق
  . ت گناهكار انجام شودي به منظور محكومي عادالنه ايماند كه بر اساس آن داور

ان مورد يحيز مسي امكان ندارد كه محكوم شود، پس به خاطر چه چيقيماندار حقياگر ا
   قرار خواهندگرفت؟ يداور

ماندار يا.  كند تا آنها به پاداش خودبرسنديان كمك مي مسحين است كه داوريجواب ا
  .دكنيح مي كه به مسيرد، بلكه نسبت به خدمتي گي قرارنمي نسبت به عدالت مورد داوريقيحق

 ساه و يليرد، خي گي قرارنمي نسبت بهعدالت مورد داوريقيماندار حقينكه چرا ايل ايدل
 هح است كه خدا بواسطيست بلكه عالت مسي ازخودش نيقيماندار حقيعدالت ا:  استيمنطق

  .  گذارديمان به حساب او ميا
ست و ا شما حكمت شدهيح كه از جانب خدا براي مسيسيد در عي لكن از او شما هست"

   )30 : 1اول قرن    ( ". و فداتيعدالت قدوس
  .  ما عدالت نشده استيح از طرف خدا، برايگر به جز مسيچكس ديه
   ( ".مي عدالت خدا شويرا او را كه گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وي ز"
   )21 : 5دوم قرن 
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ن يماندار، نجات خود را بر اي ايوقت. ميح شده اين معامله است كه عدالت خدا در مسيبا ا
ماندار ي اي را كه او خود براي خواهد بود اگر خدا بخواهد عدالتيرمنطقي كند، غيافت مياساس در

  .  و قضاوت قرار دهديدرنظر گرفته است، مورد داور
 قرار يدگيست  كه مورد رسيان، عدالت آنها نيحي مسيم، كه در داوريريگيجه مين نتيبنابرا

ا ي تبرئه و يست كه كسين ني ايدر واقع هدف از داور. ح كرده اندي كه به مسيرد، بلكه خدمتيگيم
 يح طي كه به مسيماندار به تناسب خدمتين است كه پاداش هر ايمحكوم شود، بلكه هدف ا

  .ن شوديين كرده است، تعي زمي خود بر رويزندگ
  

  ش آتشيآزما
  

  .ح كرده استيبه جهت پاداش را تشرمانداران ي ايپولس رسول داور
. حي مسيسي عيعنياست، تواند نهاد جز آنكه نهاده شدهيكس نمچيگر هي دياديرابني ز"

ا كاه بنا كند، كار هر ياه يا گيا چوب يا جواهر يا نقره ي از طال ياد، عمارتي بر آن بنيلكن اگر كس
نمود، چونكه آن به آتش به ظهور را كه آن روز آن را ظاهر خواهد يكس آشكار خواهد شد، ز

 بر ي كه كسياگر كار. د و خود آتش، عمل هركس را خواهد آزمود كه چگونه استيخواهد رس
د، يان بدو وارد آي سوخته شود، زيو اگر عمل كس. افتيآن گذارده باشد بماند، اجر خواهد 

   )15 -11 : 3اول قرن   ( ".ان آتشيابد اما چنانكه از ميهرچند خود نجات 
 مربوط بهاعمال انسان است و نه روح و جان ين داوري دهد كه ايح ميپولس رسول توض

در . ابدي ين بروند، چان او نجات ميك انسان بطور كامل بسوزند و از بي اگر تمام اعمال يحت. او
  . دهد كه چرا جان انسان در امان استيح ميه، پولس رسول توضين آياول

   ".حي مسيسي عيعنياست، تواند نهاد جز آنكه نهاده شدهي نمكسچيگر هي دياديرابني ز"
   )11 : 3اول قرن ( 

مان شان رانه بر اساس اعمال و عالت خودشان ي است كه اي تنها متوجه كسانين داوريا
اد قرار گرفته ين بنيمان آنها بر ايكه كه ايمادام. ح و عدالت او بنا كرده اندي مسيسياد عيبلكه بر بن
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ماندار يك اي اعمال يابي كه نوبت به ارزيوقت. ز كامال در امان خواهدبودي آنها نيان هااست، ج
 قرار " طال، نقره، جواهر"ك طرف ي. كنديم مي رسد، پولس رسول آنها را به دو دسته تقسيم

  ."اه و كاهيچوب، گ"گر يگرفته اند و در طرف د
. ش آتش استي آنها در مقابل آزما كند، مقاومتيز مين دو گروه رااز هم متمايآنچه كه ا

اه و كاه ي، چوب، گيول. ان آتش بگذرنديبدون آنكه بسوزند از م. طال، نقره و جواهر، قادر هستند
  .در آتش خواهند سوخت

ت يفيك: ن است كه يكند، اين دو گروه فورا به فكر خطور ميسه اي كه با مقايزين چياول
 هستند كه به مقدار يزهائيطال، نقره و جواهر چ. باشد يت ميت حائز اهميشتر از كمي خدا بيبرا

 هستند كه حجم يزهائياه و كاه چيچوب، گ.  هستندي ارزش باالئي داراي شوند، وليافت ميكم 
 ي ارزش چندانيكن داراي شوند ليافت ميرند و به مقدار فراوان حجم ي گي را ميادي زيو فضا

  . ستندين
  ست؟ي آزموده خواهد شد چانيحي كه با آن اعمال مسين آتشيا

ز در مقابل او ي خودخواهد نشست و ما نيح بر مسند داوريم كه مسيبه خاطر داشته باش
 پطموس هري خود رد جزياي در رؤوحنايد كه يم ديز او را همانگونه خواهيما ن. ستاديم ايخواه

  .ديد
ان او مثل شعله آتش، و د بود و چشميد چون پشم، مثل برف سفي او سفي و سر و مو"

           "ار؛ ي بسي آبهايده شود، و آواز او مثل صداي كه در كوره تابيعليش مانند برنج صيهايپا
   )15-14 : 1 مكاشفه(

 مشتعل كه هدر كور. ف شده استي توص"يقلي مانند برنج ص"ح ي مسيا، پاهاين رؤيدر ا
 قرارخواهند ي اعمال گناه آلود مردم خدانشناس مورد داور« است كه درايبتيانگر آتش مصينما

 است كه با آن ينش نافذيانگر بيف شده اند كه نماي توص" آتشهشعل"و چشمان او مانند . گرفت
ستند، و در ي او بايكه در مقابل مسند داوريمردم.  كندي ميابيماندار را ارزي مردم اهاو اعمال هم

 ارزش شان فورا و بطوركامل يرند، تمم اعمال بيقراربگن چشمان او ي آتشيمعرض شعاعها
 آتش هليماند و بوسي ميدار است باقي ارزش پاي و دارايقي كه حقيتنهاعمل. خواهند سوخت

  . شوديه و پاك ميتصف
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د يچگونه با: د از خود سؤال كنديك از ما باي، هر ين مرحله از داوريبا در نظر گرفتن ا
  دار بمانند؟يش آتش در آن روز پايت كنم تا اعمال من در آزما خدمين زندگيح را  در ايمس

:  كند وجود دارند ينيد خودش را با آنها بازبيك از ما بايز كه هر ين رابطه سه چيدرا
  . و قدرتزه، اطاعتيانگ

 خدماتمان، خوشنود كردن ها هدف ما درارائيآ. مي كنيني خودمانرا بازبيزه هايد انگيما با
ح و ي جالل مسيمانه و صادقانه درجستجويا صميخودمان و جالل دادن به خودمان است، و 

  م؟ي او هستهانجام اراد
م تا ي كني ميا ما سعيآ. مي كنينيز بازبي ن و اطاعتيد خودمان رااز نظر سرسپردگيما با

وه ها و يا ما شيم؟ و يكنح را خدمت يم داده شده در كالم خدا، مسي تعليمطابق اصول و روشها
ر يح و سايم و به آنها نام مسيري گي خاص خودمان رادر پرستش و خدمتمان به كار ميمدلها
 م؟يدهين كتاب مقدس را نسبت ميعناو

را ي ز" . كندي ميادآوريپولس رسول . مي كنينيز بازبيد خودمان را از نظر قدرت نيمابا
م تاخدا ي كني ميا ما سعي آ )20 : 4اول قرن    ( ".بلكه در قوت استست ي خدا به زبان نملكوت

افته ي قدرت  روح القدسهليا واقعا بوسيم؟ و ي ناقص خودمان خدمت كنيرا با قدرت جسمان
 كشم يز محنت مين ني اي و برا": ميم مثل پولس رسول بگوئي توانين است، پس ميم؟ اگر چنيا

  )29 : 1 انيكولس   ( ".كنديم بحسب عمل او كه درمن به قوت عمل مينمايو مجاهده م

ح يك روز در مقابل مسند مسي راكه يجه داوريم، نتيدهين سؤاالت  مي را كه به ايجوابهائ
  . م شد، مشخص خواهند كرديبا آن روبرو خواه

 
  
  
  
  



 فصل پنجاه و يكم 515
 

 

  فصل پنجاه و ِيكم
  سيحيان خدمات مداوري

  
اكنون بايد با جزئيات بيشتر اصولي كه با آنها ايمانداران به خاطر خدماتشان پاداش 

مثل استعدادها :  اين اصول را در دو مثل مطرح كرده است مسيح.  خواهند ديد، را بررسي كنيم
   )27-11 : 19 لوقا(و مثل قنطارها  ) 30-14 : 25متي (

  
   خدمات مسيحيانارزيابي

  
يك مرد ثروتمند مبلغ معيني را به هر يك از . موضوع اصلي هر دو مثل يك چيز است

غالمان خود واگذارميكند تا به نفع او بكار بگيرند و سپس به يك سرزمين دور دست به سفر 
 از بعد از انقضاء يك مدت زمان قابل مالحظه، اين مرد ثروتمند بر مي گردد و از هر يك. ميرود

  .غالمان خود طلب حساب مي كند تا هر يك از آنها مبلغي را كه بهاو متعهدبودند پس دهند
دو نفر اول در بكارگيري پول : در هر دو مثل به سه غالم به طور منفرد اشاره شده است 

چگونگي توزيع پول ميان غالمان به اين . اربابشان و فادار بودند، ولي سومين نفر وفادار نبود
  : بود صورت

 يكي را پنج قنطار و ديگري را دو و سومي را يك داد؛ هر يك را بحسب استعدادش و "
   )15 : 25متي    ( ". درنگ متوجه سفر شدبي

 سال كار مداوم 15يك قنطار، مقدار قابل مالحظه اي از پول بود كه شايد معادل حقوق (
  .)باشد

 هر ": س آن قنطارها توزيع مي شونددقت كنيد كه اين آيه بيانگر اصلي است كه بر اسا
به اين معنا كه خدا به هر ايماندار حداكثر قنطارهائي كه بر . "يك را به حسب استعدادهايش

خدا به هيچ ايمانداري . حسب استعدادش قادر است آنها را بطور مؤثر بكار بگيرد، عطا ميكند
  . بيشتر و يا كمتر از استعدادش قنطار نمي دهد
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غالميكه پنج قنطار .  درصد سود مي دهد100دو غالم اول هر يك به تنهائي در اين مثل 
غالمي كه دو قنطار گرفته بود، دو قنطارديگر سود . دريافت كرده بود، پنج قنطار ديگر سود داد

ارباب نيز امانت دار غالمانش را نه با خالص دريافتي شان بلكه با درصد سودهي اشا . آورد
ه پنج قنطار سود آورده بود امانت دارتراز غالمي كه تنها دو قنطار سود آورده غالميك. ارزيابي كرد

بلكه هر دو آها بطور يكسان امانت ار . بود ارزيابي نشد، گر چه سود خاصالو به مراتب بيشتر بود
  .   درصد سود آورده بود100محسوب شدهد، زيراهر يك به تنهائي 

 و از اينكه ارباب آن دو غالم به هر دو 23 و 21اين حقيقت را مي توان با مقايسه آيات 
  .حرفهاي يكسان ادا مي كند، دريافت كرد

بر چيزهاي اندك امين بودي، تو را بر ! آفرين اي غالم نيك متدين:  آقاي او به وي گفت"
   )  21 : 25متي   ( "! به شادي خداوند خود داخل شو. چيزهاي بسيار خواهم گماشت

بر چيزهاي كم امين بودي، تو را بر !  آفرين اي غالم نيك متدين: آقايش وي را گفت"
   )23 : 25متي    ( ". در خوشي خداوند خود داخل شد. گمارمچيزهاي بسيار مي

هريك ازاين دو غالم كه حداكثر قنطارهائي كه بر حسب استعدادشان قادر بودند آنها را 
ها حداكثر سودي كه مي توانستند حاصل كنند، هر يك از آن. بطور مؤثر بكار گيرند، دريافت كردند

 آنها نيز بر اساس همين امانت داريشان و حداكثر داوري.  درصد100 يعني سود –بدست آوردند 
امانت داري آنها براساس قنطارهاي دريافت شدة اوليه، . سودي كه حاصل كرده بودند، انجام شد

  .ارزيابي نشد
ين غالم قنطار خود را پنهان مي كند و بعد آن را به ارباب خود به در مثل قنطارها، سوم

به همين دليل، او نه تنها از هرگونه پاداشي . همان صورتي كه دريافت كرده بود، پس مي دهد
  . محروم مي ماند، بلكه كامال از حضور ارباب خود رد شده و بيرون انداخته مي شود

ام اي كه از جايي كه نكاشتهدانسته! رير بيكارهاي غالم ش:  آقايش در جواب وي گفت"
بايست نقد مرا به صرفان از همين جهت تو را مي. كنمام، جمع ميدروم و از مكاني كه نپاشيدهمي

الحال آن قنطار را از او گرفته، به صاحب ده . بدهي تا وقتي كه بيايم مال خود را با سود بيابم



 فصل پنجاه و يكم 517
 

 

.  داده شود و افزوني يابد و از آنكه ندارد آنچه دارد نيز گرفته شودزيرا به هر كه دارد. قنطار بدهيد
         ". نفع را در ظلمت خارجي اندازيد، جايي كه گريه و فشار دندان خواهد بودو آن غالم بي

   )30-26 : 25متي ( 
سومين غالم نه تنها هيچ . دربارة معناي اين حرفها هيچ جائي براي ترديد باقي نمي ماند

اداشي دريافت نمي كند، بلكه حتي از همان يك قنطاري كه در ابتدا دريافت كرده بود نيز محروم پ
  . مي ماند، و از حضور ارباب خود بيرون انداخته مي شود

 Minasيك قنطار . ( برگرديم19 باب اكنون اجازه بدهيد به مثل قنطارها در انجيل لوقا
  .)معادل سه ماه حقوق مي باشد

در اين مثل به ده غالم اشاره مي شود، گرچه تنها موضوع سهمورد از آنها تشريح شده 
يك قنطار : در ابتدا، دريافتي هر يك از آن ده غالم از ارباب خود به يك اندازه بود. است

)Minas.(  
اولين غالم از آن سه غالمي كه موضوعشان تشريح شده است، ده قنطار سود آورده بود، 

ج قنطار و سومي كه قنطار خود راتا روز مراجعت اربابش پنهان كرده بود، آنرا درست مثل دومي پن
  .روز اولش به ارباب خود مسترد ميكند

واضح است كه هر سه غالم داراي استعدادهاي يكسانبودند، چون به هر يك از آنها تتنها 
اولين غالم دو برابر غالم دوم .ندبااين حال، آنها به يك اندازه امانت دار بنود. يك قنطار داده شد

  . به همين دليل پاداش او نيز دو برابر بود. سود بدست آورده بود
آفرين : بدو گفت .  پس اولي آمده گفت، اي آقا قنطار تو ده قنطار ديگر نفع آورده است"

قا اي غالم نيكو؛ چونكه بر چيز كم امين بودي، بر ده شهر حاكم شود و ديگري آمده گفت، اي آ
                     ". او را نيز فرمود، بر پنج شهر حكمراني كن. استقنطار تو پنج قنطار سود كرده

  )19-16 : 19 لوقا( 
. همانطور كه مالحظه مي كنيد پاداش غالم اول از دو جنبه بيشتر از پاداش غالم دوم بود

ب قرار ميدهد در حاليكه دومين غالم چنين  مخاط"غالم نيكو"اول اينكه، ارباب غالم اول را 
دوم اينكه، غالم اول حكومت ده شهر را بدست آورد و حال آنكه دومين غالم . التفاتي نمي يابد
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بنابراين مي توان گفت كه پاداش آنها متناسب با سودي بود كه . تنها بر پنچ شهر حاكميت يافت
  .حاصل كرده بودند

ز اين مثل بگيريم، اين است كه پاداش خدمت صادقانه به يك نتيجة ديگر كه مي توانيم ا
 در زندگي حاضر، همان اختيار حاكميتي است ك در پادشاهي مسيح در زندگي آينده مسيح

به عبارت ديگر، خدمت صادقانه به مسيح در زندگي كنوني منجر به تأمين . خواهيم داشت
براي كسي كه حقيقتا مسيح را دوست . ده خواهد شدفرصتهاي دائمي خدمت به او در زندگي آين

براي . دارد، هيچ لذتي و يا امتيازي بزرگتر از اين نيست كه به طوردائم او را خدمت كند
  .ايمانداران، اين امتياز كه از هم اكنون آغاز شده است، تا ابد امتداد خواهد داشت

دم امانت داري و شكست در در اين مثل نيز همانند مثل قبل، سومين غالم به خاطر ع
  . بكارگيري قنطار واگذار شده به او، محكوم مي شود

اي كه من مرد دانسته. دهم، اي غالم شريراز زبان خودت برتو فتوي مي:  به وي گفت"
پس براي چه . امتندخويي هستم كه بر يدارم آنچه را نگذاشته ام و درو مي كنم آنچه را نپاشيده

 نگذاردي تا چون آيم آن را با سود دريافت كنم؟ پس به حاضرين فرمود، نقد مرا نزد صرافان
   )24-22 : 19 لوقا   (".  قنطار را از اين شخص بگيريد و به صاحب ده قنطار بدهيد

در اين مثل نيز، غالم شرير نه تنها پاداشي نمي گيرد بلكه حتي قنطاري را كه از ارباب 
با اين حال، منطقي . عاقبت كار اين غالم در اين مثل نيامده است. مي دهدخود يافته بود از كف 

است اگر اين نتيجه را بگيريم كه اين غالم نيز مانند غالم شرير در مثل قبل، رد شده و از حضور 
  . ارباب خود بيرون انداخته شده باشد

ه بود، با صفت در هر دو مثل، غالمي كه از قنطارهاي خود استفاده مؤث و فعال نكرد
 غالمي كه از قنطارهاي خود در هر دو مورد ارباب به هنگام آغاز داوري. شرير توصيف شده است

  . را بكار مي گيرد"اي غالم شرير"سودي حاصل نكرده بود، عبارت 
از اين موضوع در مييابيم كه معيار خدا در تشخيص شرارت، تنها عمل كردن به آنچه كه 

  . مي باشد، بلكه كوتاهي در انجام كار خوبي نيز است كه در حد توانائي ما استبدست ن
   )17 : 4يعقوب    (". پس هر كه نيكويي كردن بداند و بعمل نياورد، او را گناه است"
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  .به عبارت ديگر گناه تعلّل ، كم اهميت تر از گناه ارتكاب نيست
 خدا بدست ميدهد، مالحظه  اي كه مالكي از داوريهمين طرز فكررا مي توان در مكاشفه

  .كرد
نمايند  و شما برگشته، در ميان عادالن و شريران و در ميان كساني كه خدا را خدمت مي"

   )18 : 3مالكي    (".نمايند، تشخيص خواهيد نمودو كساني كه او را خدمت نمي
عادالن كساني هستند .  اوت آشكاري را بيان ميكنددر اينجا خدا ميان عادالن وشريران تف

يكبار ديگر اين درس . شريران آناني هستند كه خدا را خدمت نمي كنند. كه خدا را خدمت ميكنند
  .خدمت نكردن به خدا، بخودي خود شرارات است: را مي آموزيم

فوق در واقع همين نوع شرارت است كه منجر به محكوميت غالم شرير در هردو مثل 
در هيچ يك از اين دو مثل غالم شرير، كار بد و يا شريرانه اي انجام نداده بود، بلكه . الذكر گرديد

 به همان در هر دو مثل، مسيح. تنها از انجام كار خوبي كه در توانائي او نيز بود، كوتاهي كرده بود
 ي و پيروي او را دارند، مورد داورياصلي اشاره ميكند كه بر اساس آن همةكساني كه ادعاي غالم

  .قرار خواهندگرفت
در فصل قبل، آياتي را بررسي كرديم كه در آنها دربارة مسيحياني صحبت مي شد كه با 

 نيز كامال مي سوزند، وليكن خودشان وجود آنكه اعمالشان مردود مي شوند و در آتش داوري
از طرف ديگر، در مثلهاي ياد شده به نظر مي رسند كه  ). 15-11 : 3 قرن اول. (نجات مي يابند

غالم شرير نه تنها از پاداش محروم مي شود، بلكه خود او نيز از حضور خداوند خود براي هميشه 
  .بيرون اندخته مي شود 

از نظر خدا چه تفاوتي ميان اين دو : طبعا اين موضوع ما را به طرح يك سؤال سوق ميدهد
مورد است؟ در مورد توصيف شده توسط پولس رسول، چرا بايد با آنكه اعمال يك انسان مردود 

 بيان ميكند، غالم شرير نه تنها مي شوند، ولي خود او نجات بيابد، در حاليكه ر مثلهائي كه مسيح
   شود؟پاداش خود را از دست مي دهد بلكه خود او نيز از حضور خداوندش بيرون اندخته

در موردي كه پولس رسول بيان مي كند، انسان عمال . به نظر مي رسد تفاوت اين باشد
سعي ميكند تا كاري براي خداوند و ارباب خود بكن، در حقيقت، اشاره به چوب، گياه و كاه 

با اين حال، كار او از چنان كيفيت خوبي . داللت بر اين دارد كه او واقعا كارهائي هم كرده است
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با وجود اين، همين فعاليت او، گر چه هيچ . وردار نبوده كه بتواند در مقابل آتش مقاومت كندبرخ
پاداشي را نيز براياو به ارمقاننمي آورد، حداقل اين حقيقت را به اثبات مي رساند كه ايمان او به 

  .ل او كامال مي سوزندبه همين دليل، جان او نجات مي يابد گر چه اعما.  خالص بوده استمسيح
از طرف ديگر، غالم شرير كه تنها يك قنطار به او واگذار شده بود، هيچ كاري، نه خوب 

اين كوتاهي در انجام كار نمايانگر اين است كه او در . ونه بد، براي ارباب خودانجام نداده بود
  . وفاداري خود نسبت به اربابش هرگز صادق و صميمي نبوده است

       ".استاست، همچنان ايمان بدون اعمال نيز مرده بدون روح مردهنكه بدن زيرا چنا"
   )26 : 2يعقوب ( 

. ايماني كه ثمرة عمل را نداشته باشد، ايماني است مرده، تهي، بي ارزش و غير صميمي
 آورد، بلكه به بار نخواهد) بهبار(چنين ايمني نه تنها هيچ عمل و خدمتي كه شايستة پاداش باشد 

 مي كند ولي هر گز  اعترافكسي كه به ايمان خود به مسيح. قادر به نجات شخص نيز نخواهد شد
  . سعي نمي كند تا به او خدمت كند، يك رياكاراست

در ظلمت خارجي، جائيكه گريه و "به همين دليل، اوري اين چنين شخصي اين است كه 
با بررسي دقيق اين دو بخش از كتاب مقدس و مقايسه .  انداخته شود"واهد بودفشار دندان خ

معلوم مي شود كه مكان ظلمت خارجي  ) 46 : 12  و لوقا51 : 24متي ( داوريهاي مشابه در آنها 
. با گريه و فشار دندان جايگاهي است كه براي رياكاران و بي ايمانان در نظر گرفته شده است

. الم شريري كه هيچ خدمتي به ارباب خودنمي كند مي بايست درهميندسته در نظر گرفته شودغ
جائي كه براي اودر نظر گرفته مي شود، همان ظلمت . او واقعا يك رياكار ويك بي ايمان است

  . خارجي است
  

  فرشتگان رياكارن را حذف خواهند كرد
 

نتيجة مهم ديگر در ارتباط با رويدادهائي رهنمون ميكند  غالم رياكار ما را به يك داوري
قبل از آنكه مسيحيان حقيق به مقابل مسند داوري .  منتهي مي شوندكه به مسند داوري مسيح
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مسيح آورده شوند، همة رياكارن و مسيحيان دروغين ابتدا از مؤمنين به خدا جدا مي شوند و به 
  .ذبشان مورد داوري قرارمي گيرندخاطر رياكاري و ايمان كا

اين  ) 13متي . ( آسماني تشريح شده است رياكاران در دو مثل مربوط به ملكوتداوري
  . دو مثل عبارتند از مثل گندم و كركاس و مثل دام و دريا

لي مهم است در بررسي اين دو مثل و ساير مثلهاي مذكور در اين فصل از انجيل متي، خي
-17 : 11  و لوقا28-25 : 12در متي .  را دريابيم" آسمانيملكوت"كه ابتدا معناي درست عبارت 

يا آسمان (  ، عيس دربارة دو ملكوت كه مخالف يكديگر هستند صحبت مي كند، ملكوت خدا 20
ملكوت خدا شامل همة . واهند داشتتا آخر زمان، اين دو پادشاهي وجود خ. و ملكوت شيطان) 

موجوداتي است ه به حكومت راستي خدا مقيد هستند، ملكوت شيطان نيز شامل همة كساني است 
  . كه عليه حكومت خدا طغيان و شورش مي كنند

او .  شيطان صحبت مي كندپولس رسول در رساله به افسسيان دربارة دو قشر از ملكوت
 شرارت و فرشتگاني را تشريح مي كند كه در طغيان شيطان عليه خدا، با او فوجهاي روحاني
پولس همچنين دربارة انسانهائي صحبت مي كند كه عليه خدا  ). 12 : 6افسسيان (همراهي كردند 
 مي نامند و تصريح مي كند كه اين انسانها "فرزندان معصيت"او اين انسانها را . طغيان ميكنند

  . كنترل مي شوند"ت هوارئيس قدر"بوسيلة 
 كه توسط عيسي و رسوالن او اعالم شد، ادامة دعوت خدا از انسانهاي "بشارت ملكوت"
.  بود تا از ملكوت شيطان فرار كنند و وارد ملكوت خدا شوند– و نه فرشتگان ياغي –سركش 

آنها بايد از طغيان : مين كنندهمة كساني كه مايلند تا اين دعوت را قبول كنند بايد دو شرط را تأ
  .  به عنوان برگزيدة خدا ايمان بياورندخود توبه كنند و به مسيح

 نشان ميدهند كه برخياز كساني كه به ظاهر به – گندم و كركاس، دام و دريا –اين دو مثل 
آنها ظاهرا توبه . نكردهان خدا تعلق دارند، در حقيقت دو شرط فوق الذكر را تأمين ملكوت

در نتيجه هيچ . كردهاند و خود رابه خدا وقف نموده اند، ولي از صميم قلب اين كار را نكرده اند
منظور . تحول عميق و دروني كه شايستة ملكوت خدا باشد در شخصيت آنها بوجود نيامده است

 كه در زمان آخر متوجه رياكاران خواهد  خاص خدا رااصلي اين دو مثل اين است كه آن  داوري
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در ابتداي هر دو مثل، خادمان از صاحب خانه درخواست مي كنند تا به ايشان . شد، آشكار نمايند
  .اجازه دهد كه كركاسها را از ريشه بِكَنَند

   )29 : 13متي    ( ". ني، مبادا وقت جمع كردن كردكاس، گندم را با آنها بركنيد:  فرمود"
يه نشان ميدهد كه براي خادمان ونوكران بسيار سخت بود تا كركاسها را از گندمها اين آ
 واضح است كه منظور از كركاسها آن دسته از انسانها نيستند كه به ايمان خود به مسيح. تمييز دهند

  . عيسي خود يك تفسير كامل از كل مثل بدست مي دهد.  نكرده انداعتراف
كارد پسر انسان است، و مزرعه، اين جهان آنكه بذر نيكو مي:  در جواب ايشان گفت"

و دشمني كه آنها را كاشت، ابليس .  و كركاسها، پسران شريرنداست  و تخم نيكو ابناي ملكوت
جمع پس همچنان كه كركاسها را . است و موسم حصاد، عاقبت اين عالم و دروندگان، فرشتگانند

سوزانند، همانطور در عاقبت اين عالم خواهد شد، كه پسر انسان مالئكه خود را كرده، در آتش مي
فرستاده همه لغزش دهندگان و بدكاران را جمع خواهند كرد، و ايشان را به تنور آتش خواهند 

درخشان آنگاه عادالن در ملكوت پدر خود مثل آفتاب، . انداخت، جايي كه گريه و فشار دندان بود
   )43-37 : 13متي    (".خواهند شد كه گوش شنوا دارد بشنود

حضور آنها در مزرعه بر حسب تصادف .   مي نامند"فرزندان شرير"عيسي كركاسها را 
به عبارت ديگر، بخشي از نقشة شيطان . آنها توسط ابليس در ميان گندمها كاشته اند. نبوده است

اين يكي از راههائي است كه او سعي ميكند . يحيان حقيقي استقرار دادن افراد رياكار در ميان مس
  .تا رسالت كليسا را با آن خدشه دار و بي اعتبار نمايد

عيسي ادامه ميدهد كه در اوري آخر زمان، فرشتگان ابتدا مسيحيان دروغين را از ميان 
ه وفشار دندان مسيحيان حقيقي جمع آوري مي كنند و سپس آنها را به درون آتش جائيكه كه گري

 پدر خود مثل آفتاب  آنگاه عادالن در ملكوت"پس از انجام اين كار . است خواهند انداخت
به عبارت ديگر، ابتدا مسيحيان دروغين جدا شده و در آتش انداخته مي . "درخشان خواهند شد

  .شوند و سپس مسيحيان راستين در جالل ظهور خواهند نمود
  . وجود دارد دريا نيز همين مكاشفهدر مثل دام و
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 آسمان مثل دامي است كه به دريا افكنده شود و از هر جنسي به آن درآيد،  ايضا ملكوت"
. اش كشند و نشسته خوبها را در ظروف جمع كنند و بدها را دور اندازندو چون پر شود، به كناره

فرشتگان بيرون آمده، طالحين را از ميان صالحين جدا كرده . اهد شدبدينطور در آخر اين عالم خو
   )50-47 : 13متي( ".ايشان را در تنور آتش خواهند انداخت، جايي كه گريه و فشار دندان ميباشد

 خداست كه در در اين مثل دامي كه در دريا انداخته مي شود، نمايانگر بشارت ملكوت
موجودات مختلفي كه در دام مي افتند نمايانگر همة كساني است كه به . ستجهان اعالم شده ا

دعوت انجيل جواب مثبت داده اند، كه شامل همة مردم از تمام انواع دست خوب و بد، عادل و 
  . شرير

در آخر زمان، فرشتگان شريران رااز عادالن جدا ميكنند وآنها رابه جايگاه تنبيه بيرون مي 
 را دريافت از آن است كه نيكان و عادالن بركات و پاداشهاي جاودانه در مسيحو بعد . اندازند

  . خواهندكرد
 در مقابل مسند  از كالم خدا، به يك دليل ديگر پي مي بريم كه چرا داوريدر اين مكاشفه

كه در مقابل آن مسند حاضر خواهند بود ، نخواهد  منجر به محكوميت هيچكس از آناني مسيح
درواقع قبل ازآنكه داوري ايمانداران حقيقي آغاز شود، فرشتگان همة رياكاران و مسيحيان . شد

در نتيجه هم كساني ك در مقابل مسند داوري مسيح . دروغين را جدا كرده و بيرون  مي اندازند
د، تنها مسيحيان راستين و عادل هستند كه نجات ظاهر مي شند تا پاداش خود را در يافت كنن

  . ابدي جانهايشان تنها بواسطة ايمان صميمي و راستين بر عدالت مسيح بنا شده است
 سرايندة مزامير نيز همين فرآيند جداسازي رياكاران وايمانداران دروغين را قبل از داوري

ه استت كردايمانداران حقيقي نبو:  
لهذا شريران در . كند شريران چنين نيستند، بلكه مثل كاهند كه باد آن را پراكنده مي"
   )5-4 : 1 مزمور   (".  نخواهند ايستاد و نه گناهكاران در جماعت عادالنداوري

قبل از انكه . دم تشبيه شده اند به گن– تلويحا –، شريران به كاه و عادالن دراين مزمور
قبل از آنكه عادالن وارد پاداش ابدي خود شوند، . گندم درانبار جمع آوري شود، كاه جدا مي شود

به همين دليل سرايندة مزامير درادامه مي . شريران ابتدا از آنهاجدا شده و بيرون اندهخته مي شند
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نخواهند ) در مقابل مسنند داوري مسيح(  عادالن گويد كه شريرانو گناهكاران هرگز در داوري
  . ايستاد و هرگز در جماعت عادالن در ابديت پذيرفته نخواهند شد

تنها ايمانداران حقيقي و راستين در مقابل : به اين ترتيب مي توانيم اينطور نتيجه بگيريم
ولي قبل از آن، با مداخلة فرشتگان، همة رياكاران و .  خواهند شد حاضر مسيحمسند داوري

  .مسيحيان دروغين جدا شده و بيرون انداخته مي شوند
   

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



525

50

 .

.

.

.

 .

.

.

.

 .

" .")10 :32(

 ..

 .



""

 .

 .

 . .

.

 .

 .

.

 .

.

 .:

1. .

.

2. .

.



527

.

 .

 .

.

" :

 :

. .

 : . .

 .

 :

 . .

.")30 : 3-9(

.

1..

2.

.

3.

.

4.

 . .



 .

"

.")12 : 3(

"

 .

 .

.")14 : 2-4(

 .

–

–.

.

20 : 37-38 .

.

" .



529

 .."

)20 : 37-38(

""

 .

–

-.

.

"

 .

."

)12 : 9-10(

 :"" . 

 .

 .

.

"

.")11 : 26(

 .



.

 ) .

25 : 31-46 ( .

 .

"

-

.")25 : 31-33(

) (

 ) ( .–-

 .

.

 .

–– .

 :

.

 .



531

 .

 .

 .

 .

 .

"

 .")3 : 1-2(

-

 .

.

25 ."

" .

.

 .

 ..

 .

.



 .

.

 .

 ..

"

 .

 .

 . . .

.")20 : 11-

15(

 :

 .

 .



533

  .

.

 .

 .

 .46

 .

 .

.

.

 .

.

.

"

 . !")18 : 25(

.

 .



 .

.

.

" !

!")11 : 33(

.

 .

6 : 1.

"")6 : 1(

 .

 .

.

"

 .")20 : 32 (



535

——

, 11, 99, 103, 434, 435, 438,

441, 534, 535, 536, 537, 538, 542

, 3, 29, 84, 106, 107, 124, 139,

142, 143, 181, 255, 266, 267,

268, 270, 272, 273, 436, 451,

452, 456, 457, 467, 468, 477,

478, 514, 515, 525

, 7, 173, 175, 256, 257, 535, 537

, 180, 427, 428, 430

, 60, 301, 307

, 6, 20, 46, 84, 86, 98, 386, 392,

434, 435, 450, 451, 526, 548

, 17, 18, 63, 69, 77, 81, 87,

98, 115, 118, 121, 142, 143, 158,

175, 176, 194, 195, 196, 199,

210, 240, 275, 277, 278, 279,

280, 297, 298, 343, 359, 388,

390, 391, 393, 394, 398, 405,

407, 453, 514, 545, 546, 552

, 8, 10, 11, 13, 62, 98, 100,

102, 109, 110, 111, 117, 120,

121, 127, 133, 141, 143, 144,

146, 159, 167, 168, 176, 189,

192, 194, 195, 199, 200, 211,

231, 248, 314, 337, 401, 403,

407, 440, 468, 469, 490, 515,

519, 548, 549, 558, 560, 567

, 148, 162, 255, 260, 398

, 5, 14, 15, 71, 97, 177,

186, 187, 188, 219, 221, 222,

232, 233, 234, 235, 236, 237,

239, 246, 247, 248, 249, 253,

267, 269, 275, 280, 312, 313,

315, 375, 381, 382, 387, 388,

408, 419, 421, 422, 424, 425,

426, 428, 430

, 5, 40, 60, 66, 72, 105, 106,

109, 137, 153, 236, 237, 272,

294, 301, 306, 316, 320, 325,



332, 378, 381, 417, 456, 475,

480, 503

, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 56, 60, 68, 86, 113, 179, 236,

290, 311, 312, 316, 317, 319,

359, 384, 387, 393, 396, 399,

430, 503, 507, 571

, 46, 47, 50, 51, 209, 365

, 256, 392

, 6, 39, 41, 69, 72, 84, 105,

193, 199, 210, 316, 366, 371,

374, 427, 428, 527, 529

, 38

, 21, 63, 115

, 531

, 36, 57, 58, 87, 115, 124,

125, 126, 151, 219, 220, 226,

242, 243, 244, 248, 259, 283,

284, 285, 286, 288, 293, 302,

314, 347, 348, 350, 356, 364,

367, 368, 369, 370, 380, 393,

405, 412, 413, 530

, 18, 40, 62, 67, 68, 121,

176, 269, 375

, 19, 20, 222, 246, 328, 379,

468, 470, 477

, VI, 13, 35, 468, 469, 477

——

, 482

, 46, 47, 51, 52, 54, 58, 105, 107,

114, 115, 116, 117, 139, 140,

159, 164, 184, 186, 199, 209,

210, 213, 219, 220, 242, 243,

255, 257, 258, 259, 260, 278,

279, 292, 316, 324, 331, 337,

338, 339, 340, 349, 364, 365,

366, 371, 386, 403, 405, 441,

442, 443, 444, 445, 446, 447,

448, 449, 450, 452, 454, 455,

456, 457, 458, 459, 460, 461,

462, 463, 464, 466, 468, 469,

470, 486, 487, 495, 498, 499,

505, 507, 508, 509, 511, 512,

513, 515, 516, 517, 518, 558

——

, 22, 28, 29, 84, 95, 142, 147,

224, 255, 263, 267, 268, 390,

391, 392, 397, 434, 436, 444,

445, 448, 467, 468, 514, 525, 538



537

——

, 29

, 51, 86, 316, 317, 475, 504,

505, 525, 544, 563, 565, 568,

570, 571

, 8, 35, 36, 142, 144, 201, 202,

306, 392, 417, 541, 547

, 443, 492, 494, 497, 499

, 90, 213, 214, 215, 216

, 6, 31, 96, 97, 109, 160, 177,

178, 184, 185, 186, 187, 188,

189, 190, 191, 192, 193, 194,

195, 196, 197, 198, 199, 200,

201, 202, 203, 204, 205, 206,

207, 213, 214, 217, 218, 219,

220, 221, 222, 223, 225, 226,

227, 228, 230, 232, 233, 234,

235, 236, 237, 238, 242, 243,

244, 245, 246, 247, 248, 249,

250, 252, 253, 254, 255, 257,

258, 259, 262, 264, 267, 275,

276, 278, 279, 280, 282, 284,

285, 286, 287, 288, 289, 290,

291, 292, 294, 295, 297, 298,

299, 300, 303, 304, 305, 306,

307, 310, 311, 312, 314, 315,

316, 317, 320, 321, 323, 324,

325, 326, 328, 329, 331, 332,

337, 338, 342, 344, 345, 346,

348, 349, 350, 353, 354, 360,

362, 365, 374, 380, 386, 404,

408, 409, 410, 411, 431

, 178

, 40, 72, 75, 214, 280, 322

, 23, 28, 86, 163, 164, 165,

168

, 39, 40, 41, 42, 45, 77, 93,

128, 131, 138, 173, 231, 232,

233, 234, 264, 311, 312, 314,

331, 332, 337, 338, 343, 344,

524, 525, 563

, 138, 427, 428, 540

——

, 245, 302

——

, 63, 116, 176, 314, 336, 355,

361, 446, 447, 448, 449, 536,

537, 542



, 7, 93, 131, 132, 181, 485, 507,

508, 532

——

, 112, 113

, 392, 450, 451, 535, 536, 537,

538

——

, 29, 30, 68, 148, 149, 160,

283, 284, 286, 287, 289, 291,

293, 391, 435, 534, 537

, 2, 22, 81, 268, 436, 437, 444,

445, 448, 460, 483, 516, 524,

530, 532

, 58, 65, 67, 68, 69, 70, 71,

144, 153, 268, 269, 294

——

, VI, 256, 257, 392, 470, 471,

472, 477, 481, 482, 514

, 84, 526

, xii, 90, 91, 553, 554, 556,

557, 559, 560, 561, 562, 563,

564, 565, 568, 569, 570, 571, 572

, 452, 504, 505, 507, 508, 509,

510

, 183, 321

, 26, 32, 74, 84, 121, 300,

538

, 256, 391

, 26, 32

, 81, 82, 83, 104, 109, 119,

120, 140, 291, 298, 299, 300,

353, 358

——

, 37, 41, 42

, viii

, 155, 187, 214, 230, 232,

233, 240, 249, 265, 269, 313,

326, 350, 359, 408, 445, 470,

476, 539, 552

, 476, 486

, 21, 136, 294, 295, 299, 303,

323, 331, 339, 419, 420, 421,

422, 425, 430

, 35, 49, 72, 73, 87, 102, 106,

107, 109, 112, 113, 114, 119,

124, 126, 127, 135, 136, 137,

142, 147, 150, 151, 154, 156,

157, 158, 168, 169, 172, 173,

174, 195, 207, 208, 209, 210,

211, 212, 231, 232, 258, 278,



539

290, 298, 324, 331, 332, 337,

338, 342, 344, 345, 346, 349,

357, 367, 376, 391, 393, 403,

412, 474, 483, 492, 529, 530,

531, 532, 545

——

, 487, 493

——

, 6, 8, 16, 17, 30, 32, 165,

181, 188, 220, 222, 223, 226,

227, 228, 233, 235, 236, 238,

240, 253, 254, 262, 264, 265,

297, 298, 299, 310, 312, 313,

315, 316, 317, 318, 327, 328,

381, 384, 385, 386, 387, 388,

404, 408, 426, 429, 430, 462,

463, 475, 484, 492

, 16, 200, 387

, 181

, 20, 50, 74, 78, 134, 136,

137, 146, 147, 148, 149, 150,

151, 152, 153, 154, 155, 156,

157, 158, 159, 160, 161, 162,

163, 164, 165, 166, 167, 168,

169, 170, 171, 172, 173, 174,

189, 194, 210, 266, 272, 273,

298, 368, 483, 531, 532, 539

, 30, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52,

77, 80, 105, 106, 210, 242, 243,

361, 362, 364, 370, 385, 386,

387, 388, 396, 399, 400, 401,

402, 403, 405, 406, 409, 410,

431, 473, 476

, 426, 429

, 8, 20, 21, 338, 339, 357

——

, 11, 218, 254, 263, 264, 265,

266, 269, 310, 315, 316, 386,

447, 448, 456, 457, 458, 487,

498, 566

——

, 492, 493

——

, 43

, 243, 280, 302, 347, 348, 363,

364, 368, 384, 413, 414, 415, 416

——

, 82, 326

, 8, 113, 149, 154, 161, 162,

163, 170, 174, 245, 253, 266,



268, 272, 273, 274, 340, 474,

477, 491

——

, 38, 287, 495, 499, 508, 509,

510

, 160, 283, 286, 291

, 567, 571, 572

, 114, 120, 144, 316, 340, 427,

433, 458, 459, 515, 517, 520

——

, 390, 391

, 24, 35, 86, 99, 291, 436

, 58, 74, 322, 338, 518, 549

, 8, 30, 97, 103, 125, 126, 189,

195, 196, 199, 205, 209, 230,

231, 232, 233, 262, 266, 269,

283, 312, 313, 315, 316, 327,

328, 338, 339, 340, 439, 523

——

, 160, 164, 165

, 443, 474, 490, 492, 493, 497,

539

, 552

——

, 148, 255, 325, 391, 483, 539,

540, 541

, 1, 33, 38, 60, 61, 93, 99, 165,

181, 185, 194, 218, 232, 239,

254, 267, 276, 277, 280, 306,

310, 346, 386, 388, 452, 455,

462, 463, 487, 506, 533, 553,

555, 556, 558, 559

——

, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 28,

29, 31, 37, 42, 47, 49, 70, 71, 86,

94, 105, 109, 118, 127, 163, 168,

177, 182, 186, 190, 192, 193,

194, 200, 203, 217, 258, 276,

293, 334, 365, 382, 387, 461,

478, 484, 485, 486, 487, 493,

496, 532

, 99

, 89, 96, 118, 182, 185, 189,

190, 198, 218, 334, 385, 386,

388, 400, 404, 409

, 30, 46, 59, 66, 67, 87, 93, 94,

96, 99, 103, 104, 120, 125, 126,

130, 132, 135, 138, 152, 153,



541

156, 160, 164, 165, 183, 184,

186, 189, 195, 196, 199, 205,

209, 210, 212, 213, 214, 215,

216, 231, 232, 262, 266, 269,

283, 290, 294, 327, 328, 340,

399, 403, 439, 441, 443, 445,

446, 448, 449, 450, 451, 452,

454, 455, 456, 457, 458, 459,

461, 464, 474, 475, 478, 480,

484, 485, 486, 487, 509, 515,

518, 536, 537

, 8, 9, 21, 27, 28, 36, 45, 46,

47, 48, 52, 53, 56, 80, 84, 86, 99,

104, 106, 116, 117, 277, 370,

378, 434, 435, 454, 455, 460,

465, 466, 522, 526, 528, 542, 562

, 3, 30, 381, 386, 387, 390

, viii, 89, 90, 212, 213, 214,

215, 216, 553, 556, 557, 558,

559, 560, 561, 562, 563, 564,

567, 568, 569, 570, 571

, 94, 420, 493

, viii, 435, 436, 437, 444,

449, 455, 461, 470, 471, 472,

474, 475, 476, 481, 482, 484,

493, 496, 498, 499, 500, 503,

504, 505, 506, 507, 508, 509,

527, 532, 542, 551, 557, 561,

570, 571

, 476

, 478, 482, 502, 552, 559,

560, 561

——

, 8, 19, 26, 160, 166, 227, 231,

236, 243, 248, 256, 328, 347,

348, 366, 368, 369, 370, 371,

386, 396, 412, 414, 415, 416,

417, 419, 420, 421, 431, 473,

474, 475, 476, 491, 503, 506,

540, 541, 562, 565, 566

, 43

——

, 11, 19, 25, 26, 32, 33, 52,

57, 71, 93, 118, 120, 154, 155,

161, 168, 172, 176, 204, 227,

248, 252, 253, 254, 259, 284,

288, 290, 291, 292, 298, 299,

312, 314, 322, 324, 326, 327,

331, 332, 333, 334, 335, 336,

337, 350, 356, 358, 359, 362,



376, 397, 398, 401, 402, 403,

409, 411, 421, 424, 425, 426,

429, 430, 472, 509

, VI, 65, 212, 473, 475, 476,

477, 478

——

, 96, 109, 160, 177, 185, 186,

187, 188, 189, 190, 191, 192,

193, 195, 217, 218, 219, 232,

235, 249, 282, 283, 386

, 29, 34, 35, 36, 39, 49, 75,

77, 78, 82, 95, 114, 127, 139,

140, 141, 142, 143, 148, 170,

171, 259, 397, 398, 400, 401,

402, 471, 478, 492

, 246, 328, 420, 421

, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 31,

33, 34, 37, 39, 40, 52, 62, 67, 68,

70, 75, 84, 85, 87, 99, 102, 103,

104, 108, 109, 127, 128, 135,

147, 161, 164, 175, 181, 182,

190, 218, 220, 221, 225, 231,

235, 240, 246, 255, 257, 258,

259, 263, 264, 265, 272, 276,

277, 283, 288, 293, 298, 311,

318, 322, 327, 338, 343, 345,

350, 375, 380, 389, 408, 463,

475, 479, 480, 481, 484, 492,

495, 496, 500, 503, 504, 505,

507, 508, 509, 517, 526, 527,

528, 529, 547, 549, 551

, 121, 140, 143, 368, 398, 399,

424, 541

, 506

, 5, 17, 94, 95, 173, 487, 496





























<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [481.890 623.622]
>> setpagedevice




